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PALAVRA DO ARCEBISPO

Editorial

Entre nós está e
não o conhecemos

U

ma das aﬁrmações mais contundentes do Evangelho de
Jesus se encontra no capítulo
25 de São Mateus. Ali, Jesus
fala do juízo ﬁnal. Anuncia que o Filho do Homem virá em sua glória e,
sentado em seu trono, separará uns
dos outros como o pastor separa as
ovelhas dos cabritos. Para o seu ReiDOM JOÃO JUSTINO
no serão chamados os que o reconheArcebispo Metropolitano de Goiânia
ceram com fome e lhe deram de comer; com sede e lhe deram de beber;
forasteiro e o acolheram; nu e o vestiram; enfermo e dele cuidaram; prisioneiro e o visitaram. E diante da pergunta, “mas
quando foi que te vimos assim?”, o Rei responderá: “Todas
as vezes que ﬁzestes isso a um destes mais pequenos, que são
meus irmãos, foi a mim que o ﬁzestes!” (Mt 25,40). Talvez seja
essa uma das mais belas páginas do Evangelho. Ao mesmo
tempo, uma das mais difíceis de se compreender e de viver.
A história do cristianismo registra grande número de homens e mulheres que viveram com intensidade esse ensinamento de Jesus. Quantos poderiam aqui ser lembrados. São
Damião Molokai, que se fez leproso com os leprosos. Santa
Maria Eufrásia Pelletier, fundadora das Irmãs do Bom Pastor de Angers, dedicou-se a cuidar das mulheres em situação
de prostituição e das encarceradas. No Brasil, muitas dessas
religiosas trabalharam nos grandes presídios femininos, incluindo o Carandiru. Ouvir os relatos dessas religiosas é uma
lição de Evangelho. Recorde-se da grande Santa Teresa de
Calcutá, que acolhia moribundos e agonizantes pelas ruas,
a ﬁm de lhes dar dignidade na morte. Mais próxima de nós,
Santa Dulce dos Pobres, a pequenina Irmã Dulce, que percorria as ruas de Salvador e recolhia os enfermos e os pobres
para deles cuidar em suas obras sociais. Lembremo-nos de
Pe. Júlio Lancellotti, que, em São Paulo, é o servidor da população de rua, defendendo esses irmãos que nada possuem
e a quem lhes é negado até o direito de dormir nas calçadas.
Semelhante cuidado dos moradores de rua é, também, feito
pelos irmãozinhos e irmãzinhas da Toca de Assis. São apenas
alguns exemplos.
As desigualdades sociais, a marginalização dos pobres, a
desestruturação da família, o descaso do Estado, a corrupção
das instituições são algumas das causas da vulnerabilidade
social em nossas cidades. Há um número incontável de pessoas solidárias que, isoladamente ou por meio de instituições,
se ocupam dos pobres e dos marginalizados. Quem de fato
faz em favor dos pobres não está atrás de polêmicas ou de
holofotes. Buscam compreendê-los, mas não os julgam. Literalmente, cuidam dos pobres. Não de todos, porque são
incontáveis. Muitos dos que cuidam dos pobres militam em
associações, pastorais de igrejas, ONGs e não deixam de se
manifestar diante da ausência do Estado, da morosidade da
justiça, da indiferença de legisladores.
Nesse quadro de solidariedade com os empobrecidos e de
lutas em defesa dos direitos humanos, não faltam os que comodamente criticam e se opõem àqueles que estão nas trincheiras da defesa da dignidade humana. Com certeza, para
Jesus, não importa a camisa daqueles que dão de comer aos
famintos, de beber aos que têm sede, acolhem os migrantes,
que vestem os nus, visitam os prisioneiros, que cuidam dos
doentes. Não foi isso que Ele ordenou? Sim, Ele está entre nós,
e nós o desprezamos.
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Arcebispo de Goiânia: Dom João Justino de Medeiros Silva
Bispo Auxiliar: Dom Levi Bonatto
Arcebispo Emérito: Dom Washington Cruz
Coordenadora de Comunicação: Talita Salgado (MTB 2162 GO)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Larissa Costa (MTB 3989/GO)
Redação: Edmário Santos Felipe, Fernanda Freitas,
Gabriela Rodrigues, Larissa Costa, Marcos Paulo Mota,
Suzany Marques e Talita Salgado

Revisão: Camila Di Assis
Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
Fotografias: Rudger Remígio e colaboradores
Contatos: encontrosemanal@gmail.com
Fone: (62) 3229-2683/2673

Na matéria de capa desta edição
você vai ler sobre o Domingo da Misericórdia, festa que vamos celebrar no
dia 24. Ela foi instituída pelo papa São
João Paulo II no ano 2000. Em Arquidiocese em Movimento, trazemos a cobertura da Missa do Crisma, que aconteceu
no Santuário-Basílica Sagrada Família,
e o trabalho das Irmãs Franciscanas da
Mãe Dolorosa.
Na página 4, temos a intenção do
papa para este mês. O Pontíﬁce nos
convida a rezar pelos proﬁssionais de
saúde. Temos também uma matéria
especial sobre a Língua Brasileira de
Sinais que, no dia 24 de abril, comple-

ta 20 anos de reconhecimento como
língua oﬁcial.
Na seção Vida Cristã, padre Elenivaldo Manoel dos Santos nos fala sobre o
Quarto Mandamento e explica a diferença entre honrar os pais e obedecer-lhes. E, na página 6, o papa Francisco
nos deixa uma mensagem de Páscoa.
O nosso jornal também está disponível no site da Arquidiocese de Goiânia. Você pode acompanhar os nossos
outros conteúdos nas redes sociais e no
Programa Encontro Semanal TV, todo
sábado, às 8h30, na PUC TV Goiás.
Boa leitura!
#somosum

Pastoral Vocacional

Encontro Vocacional
Feminino
Acontece, no dia 1° de maio, das 8h às 17h30, no Convento Mãe Dolorosa, o Encontro Vocacional Fiat, destinado
a mulheres de 15 a 35 anos que desejam ouvir e realizar o
chamado de Deus.

Você já se questionou o que Deus quer de você?
Se você ainda tem dúvida sobre a vontade
de Deus para sua vida, venha fazer essa
experiência conosco.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
WhatsApp: (62) 3203-1347
E-mail: contato@vocacionalgoiania.com.br
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Arquidiocese celebra

a unidade da Igreja em Missa do Crisma

A

conteceu, na manhã da Quinta-Feira Santa, no Santuário-Basílica Sagrada Família, a Missa do Crisma, que reuniu todo
clero da Arquidiocese. A celebração foi presidida por Dom
João Justino, arcebispo de Goiânia, e contou com a presença
de Dom Levi, bispo auxiliar; do arcebispo emérito, Dom Washington Cruz; e do bispo emérito de Uruaçu, Dom José Silva Chaves.
Na Missa dos Santos Óleos, o arcebispo abençoa os óleos dos catecúmenos e dos enfermos e consagra o óleo do Crisma. Dom João
explica que o óleo do Crisma é consagrado porque ele signiﬁca o
próprio dom do Espírito Santo, que vem nos ﬁéis, seja no Batismo,

Fotos: Rudger Remígio

MARCOS PAULO MOTA

na Crisma, ou nas ordenações sacerdotais, sejam elas presbiterais
ou episcopais.
Essa celebração também é conhecida como Missa da Unidade por
ter representantes de todas as paróquias da Arquidiocese. Na Missa
do Crisma, todo o clero renova suas promessas sacerdotais. Para o padre Rodrigo de Castro, reitor do Santuário-Basílica Sagrada Família,
esse é um momento muito importante, já que o bispo e os seus presbíteros estão reunidos em torno do mesmo pão e do mesmo cálice para
juntos celebrar a Eucaristia, “tornando mais visível ainda o lema de
nossa Igreja Arquidiocesana ‘Muitos membros, um só corpo’”.

Amor, caridade e doação

Conheça o trabalho das Irmãs Franciscanas
da Mãe Dolorosa
SUZANY MARQUES

Porém, somente isso não é o suﬁciente para manter todas as atividades
que o espaço oferece. Por conta disso, as irmãs também contam com o
apoio ﬁnanceiro de alguns benfeitores. Assim, elas conseguem oferecer
as atividades com qualidade.
Além dos serviços que atualmente atende cerca de 400 pessoas, o núcleo ainda oferece alimentação de qualidade. Para as crianças do CEI são
servidas seis refeições diárias, para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. A cada turno são oferecidas duas refeições. As irmãs
também têm um projeto, no segundo semestre de 2022, para o Serviço
Convivência Melhor Idade, de oferecer atividades aquáticas como a hidroginástica, além de atividades livres para este grupo, proporcionando
passeios e confraternizações.
As irmãs buscam, também, integrar a família nesse meio. De acordo
com a irmã Lucilda Cantuária, de tempos em tempos, elas organizam um
dia de integração com a família, onde eles são convidados a conhecer e
participar das atividades oferecidas pelo núcleo, para assim fortalecer os
laços familiares. Dessa forma, eles podem conhecer o serviço e o carisma
das Irmãs Franciscanas da Mãe Dolorosa.
Fotos: Rudger Remígio

E

xistente na Arquidiocese de Goiânia desde 1964, as Irmãs Franciscanas da Mãe Dolorosa exercem um trabalho de caridade e atendimento a várias pessoas, entre idosos, adolescentes, crianças e até bebês. Inicialmente, o trabalho das irmãs era mais social, voltado para
o atendimento e apoio à população local. No ano de 1995, após uma parceria com o governo, as irmãs sistematizaram o atendimento e iniciaram
um trabalho que envolve quatro âmbitos primários: social, econômico,
psicológico e espiritual, visando oferecer qualidade de vida e cidadania.
Hoje, há, no Núcleo Mãe Dolorosa, o Centro de Ensino Infantil Mãe
Dolorosa (CEI), que atende crianças de 6 meses até 5 anos de idade; o
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que funciona em
contraturno escolar e atende crianças de 6 a 15 anos, com atividades
extracurriculares, como: esporte, música, banda marcial e artesanato.
E, por ﬁm, as irmãs têm o Serviço de Convivência Melhor Idade, projeto que atende idosos duas vezes por semana, com ginástica funcional,
artesanato e zumba.
De acordo com a assistente social, irmã Lucilda Cantuária, hoje o
Núcleo Mãe Dolorosa tem uma parceria com a prefeitura de Goiânia.
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Intenção de oração

LARISSA COSTA

N

o dia 24 de abril de 2002, foi assinada a Lei 10.436/2002, que
reconhece a Língua Brasileira de Sinais como oﬁcial no país,
“como meio legal de comunicação e expressão”. Libras é
uma forma de comunicação com estrutura gramatical própria e se constitui em um sistema linguístico de maneira visuomotora. O intérprete João Pedro de Assis Campos explica que a Língua de
Sinais não é apenas comunicação, mas uma manifestação de identidade e cultura. “A Libras é muito importante para a comunicação e a
expressão da pessoa”, enfatiza.
Esta lei, que neste ano completa 20 anos, ainda acrescenta que o
Poder Público e empresas concessionárias de serviços públicos devem “apoiar o uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais − Libras”.
Os surdos também têm direito a atendimento e tratamento adequado relacionado tanto à saúde como à educação. De acordo com o
intérprete, na maioria das vezes, o surdo não tem um atendimento adequado à sua necessidade. “Infelizmente, a inclusão é apenas
uma lei que, na prática, não ocorre. Hoje em dia praticamente não
há intérpretes nos meios públicos, hospitais, bancos, e até mesmo
nas igrejas.”
Apesar de não haver uma inclusão efetiva, o intérprete de Libras
explica que “no meio social temos a Central de Intérpretes de Libras
(CIL), órgão da prefeitura que fornece, de forma gratuita, perante
agendamento prévio, a acessibilidade nestes lugares”. Ele também
informa que no âmbito religioso “temos o valoroso trabalho da Pastoral dos Surdos, que proporciona a interpretação das missas”.
Foto: Rudger Remígio

Foto: Internet

Proﬁssionais de saúde
são lembrados pelo
papa Francisco no
mês de abril

INCLUSÃO
Libras completa 20 anos de
reconhecimento como
língua oficial

SUZANY MARQUES

N

o mês de abril de 2022, o papa Francisco nos convida a rezar pelos profissionais de saúde. O Santo Padre nos fala que
será difícil esquecermos da pandemia que passamos, porém
isso nos abriu os olhos para uma questão muito séria: a saúde pública e os profissionais de saúde.
No vídeo de intenção de oração, Francisco fala sobre as pessoas
que entregam suas vidas no atendimento aos doentes. “Mas também
quero lembrar que o serviço de saúde não é apenas uma organização, mas que aí estão homens e mulheres que dedicam a sua vida a
cuidar da saúde do outro. E que deram a vida durante esta pandemia
para ajudar tantos doentes a recuperar-se”, lembra.
É notória a forma que os profissionais de saúde tiveram que trabalhar durante o auge da pandemia e na explosão dela. Eles precisaram
se desdobrar para lutar contra uma doença que até aquele momento
era desconhecida. Além disso, por se tratar de uma doença nova, os
profissionais de saúde tiveram que, de maneira rápida, buscar e aplicar conhecimentos e esforços, com o intuito de salvar vidas.
Segundo o papa, “a pandemia mostrou-nos a entrega, a generosidade dos profissionais de saúde, voluntários, agentes de saúde, sacerdotes, religiosos e religiosas”. A covid-19 fez com que o mundo
visse algo que a Igreja já via há tempos, o acesso à saúde é precário e,
às vezes, até escasso aos mais pobres. “Isso deve-se com frequência à
má gestão dos recursos e à falta de um compromisso político sério. É
por isso que quero pedir aos governos de todos os países do mundo
que não esqueçam que um bom serviço de saúde, acessível a todos,
é uma prioridade”, diz o Santo Padre.
Por fim, ele pede: “Rezemos para que o compromisso dos profissionais de saúde em cuidar dos doentes e idosos, especialmente nos países mais pobres, seja apoiado pelos governos e comunidades locais”.
Sabemos que, apesar do afrouxamento das regras sanitárias para
o combate da covid-19, a doença ainda existe. A vacina contribuiu
muito para que o número de casos e de mortes começasse a cair.
Porém há ainda um longo caminho para percorrermos, temos que
aprender a conviver com o vírus. Por isso, é importante que rezemos
junto com o Santo Padre pelos profissionais que ainda atuam diariamente contra as moléstias que assolam a vida humana.

De acordo com o Censo Demográfico 2010 do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE),
quase 10 milhões de pessoas possuem deficiência
auditiva. Desse número, mais de 2 milhões possui
surdez severa. Ainda segundo os dados dessa
pesquisa, mais de 600 mil pessoas têm deficiência
auditiva na região Centro-Oeste.
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Ao celebrarmos a Páscoa,
nós caminhamos rumo
à misericórdia
MARCOS PAULO MOTA

N

Santa Faustina Kowalska,
a Apóstola da Misericórdia
Santa Faustina viveu o sofrimento em sua própria pele, em expiação dos pecados
dela e dos outros. Ela nos ensina a rezar no Terço da Misericórdia: “Eterno Pai, eu vos
ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro”. Muitas vezes,
como conhecemos na história de muitos santos que viviam uma vida religiosa, Santa
Faustina não era compreendida por sua superiora, mas mesmo assim ela procurava
obedecer ao Senhor. Repetidamente, Ele pedia a mortificação do corpo dela, o que
não era compreendido pelas superioras e nem pelos confessores. Porém, ela sempre
buscava obedecer ao Senhor e já tinha a sua graça alcançada.
Em seu diário, Santa Faustina conta todas as aparições de Jesus para ela. No número
36, a santa narra um encontro com Jesus, que lhe disse: “Tu descerás à terra e sofrerás
muito, mas não por muito tempo, e cumprirás a Minha vontade e os Meus desejos e
um fiel servo Meu te ajudará a cumpri-los. Agora reclina a tua cabeça sobre meu peito,
sobre o Meu Coração, e tira dele a força e vigor para todos os sofrimentos, porque em
nenhum lugar encontrarás alívio, ajuda ou consolo”. Neste diálogo, Jesus é realista com
a santa falando para ela tudo que aconteceria e mostrando que toda a força para superar os desafios ela encontraria nele. E, por fim, Jesus lhe garantiu: “Eu estou contigo”.
A história conta que, no dia 22 de fevereiro de 1931, Jesus apareceu para ela em pé,
com a túnica entreaberta na altura do coração de onde saíam grandes raios, um vermelho (sangue) e o outro azul (água). E foi assim que surgiu a imagem de Jesus Misericordioso. Depois dessa aparição, o Senhor ordenou que ela pintasse uma imagem de
acordo com o que tinha visto e adicionasse a inscrição “Jesus, eu confio em vós”.
Santa Faustina foi beatificada em 1993 e canonizada em 2000. As duas celebrações
foram presididas por São João Paulo II que, como ela, também era polonês.

Imagens: Internet

ossa Igreja nos proporciona, dentro do Tempo Litúrgico,
alguns momentos que servem para a nossa vivência de
fé. Neste 2º Domingo da Páscoa celebramos o Domingo
da Divina Misericórdia, promulgado pelo papa São João
Paulo II, por ocasião do Jubileu do Ano 2000.
A devoção a Jesus Misericordioso foi espalhada no mundo por
Santa Faustina, a quem o próprio Jesus apareceu de “maneira belíssima”, como ela mesma disse várias vezes em seu diário.
Padre Marcos Rogério, pároco da Paróquia Nossa Senhora da
Assunção, explica o sentido de celebrarmos o Domingo da Misericórdia no 2º Domingo da Páscoa. “Depois de celebrarmos
a Páscoa, caminhamos rumo à misericórdia. Diante de Jesus
ressuscitado, a misericórdia entra no coração como sinal de
transformação.”
“A Igreja é sempre muito cautelosa quando se trata de revelações e, depois de muito tempo, apesar de tudo que Santa Faustina já escrevia sobre as manifestações e revelações, a Igreja foi
cuidadosa e, ao estudar o diário escrito por ela, foi percebendo
que de fato havia uma constância concreta da presença de Deus
e que de fato ela tinha essas visões místicas. A Igreja, através do
papa João Paulo II, reconhece as visões e nos dá esse grande
presente”, conta o padre.
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PÁSCOA 2022
Imagem : Internet

Mensagem Urbi et Orbi
do papa Francisco
Queridos irmãos e irmãs, feliz Páscoa!

J

esus, o Cruciﬁcado, ressuscitou! Veio ter com aqueles que choram por Ele,
fechados em casa, cheios de medo e angústia. Veio a eles e disse: “A paz esteja convosco!” (Jo 20,19). Mostra as chagas nas mãos e nos pés, a ferida no
lado: não é um fantasma, é mesmo Ele, o mesmo Jesus que morreu na cruz
e esteve no sepulcro. Diante dos olhos incrédulos dos discípulos, repete: “A paz
esteja convosco!” (Jo 20,21).
Também os nossos olhos estão incrédulos, nesta Páscoa de guerra. Demasiado
sangue, vimos; demasiada violência. Também os nossos corações se encheram de
medo e angústia, enquanto muitos dos nossos irmãos e irmãs tiveram de se fechar
nos subterrâneos para se defender das bombas. Sentimos diﬁculdade em acreditar
que Jesus tenha verdadeiramente ressuscitado, que tenha verdadeiramente vencido
a morte. Terá porventura sido uma ilusão? Um fruto da nossa imaginação?
Não; não é uma ilusão! Hoje, mais do que nunca, ressoa o anúncio pascal tão
caro ao Oriente cristão: “Cristo ressuscitou! Verdadeiramente ressuscitou!” Hoje
mais do que nunca precisamos d’Ele, no termo de uma Quaresma que parece não
querer acabar. Temos atrás de nós dois anos de pandemia, que deixaram marcas
pesadas. Era o momento de sairmos do túnel juntos, de mãos dadas, juntando as
forças e os recursos... Em vez disso, estamos demostrando que ainda não existe em
nós o Espírito de Jesus, mas existe ainda em nós o espírito de Caim, que vê Abel não
como um irmão, mas como um rival, e pensa como há de eliminá-lo. Temos necessidade do Cruciﬁcado ressuscitado para acreditar na vitória do amor, para esperar
na reconciliação. Hoje mais do que nunca precisamos d’Ele, precisamos que venha
colocar-se no meio de nós e nos diga mais uma vez: “A paz esteja convosco!”
Só Ele o pode fazer. Só Ele tem hoje o direito de anunciar-nos a paz. Só Jesus,
porque traz as chagas, as nossas chagas. Aquelas chagas d’Ele são nossas duas
vezes: são nossas, porque lhas provocamos nós com os nossos pecados, a nossa
dureza de coração, o ódio fratricida; e são nossas, porque Ele as traz por nós, não
as cancelou do seu Corpo glorioso, quis conservá-las, trazê-las consigo para sempre. São um timbre indelével do seu amor por nós, uma perene intercessão ao Pai
celeste para que as veja e tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. As chagas
no Corpo de Jesus ressuscitado são o sinal da luta que Ele travou e venceu por nós,
com as armas do amor, para podermos ter paz, estar em paz, viver em paz.
Contemplando aquelas chagas gloriosas, os nossos olhos incrédulos escancaram-se, os nossos corações endurecidos abrem-se e deixam entrar o anúncio pascal:
“A paz esteja convosco!”
Irmãos e irmãs, deixemos entrar a paz de Cristo nas nossas vidas, nas nossas
casas, nos nossos países!
Haja paz para a martirizada Ucrânia, tão duramente provada pela violência e
a destruição da guerra cruel e insensata para a qual foi arrastada. Sobre esta noite
terrível de sofrimento e morte, surja depressa uma nova aurora de esperança. Escolha-se a paz! Deixe-se de exibir os músculos, enquanto as pessoas sofrem. Por
favor, por favor: não nos habituemos à guerra, empenhemo-nos todos a pedir a
paz, em alta voz, das varandas e pelas ruas! Paz! Quem tem a responsabilidade das
nações, ouça o clamor do povo pela paz. Lembre-se daquela inquietadora pergunta
feita pelos cientistas, há quase setenta anos: “Poremos ﬁm ao gênero humano, ou
a humanidade saberá renunciar à guerra?” (Manifesto Russell-Einstein, 9/7/1955).
Trago no coração todas e cada uma das numerosas vítimas ucranianas, os milhões de refugiados e deslocados internos, as famílias divididas, os idosos abandonados, as vidas destroçadas e as cidades arrasadas. Não me sai da mente o olhar
das crianças que ﬁcaram órfãs e fogem da guerra. Vendo-as, não podemos deixar
de nos dar conta do seu grito de sofrimento, juntamente com o de tantas outras
crianças que sofrem em todo o mundo: as que morrem de fome ou por falta de
cuidados médicos, as que são vítimas de abusos e violências e aquelas a quem foi
negado o direito de nascer.

No meio da angústia da guerra, não faltam também sinais encorajadores,
como as portas abertas de tantas famílias e comunidades que acolhem migrantes
e refugiados em toda a Europa. Que esses numerosos atos de caridade se tornem
uma bênção para as nossas sociedades, por vezes degradadas por tanto egoísmo e
individualismo, e contribuam para torná-las acolhedoras com todos.
Que o conﬂito na Europa nos torne mais solícitos também perante outras situações de tensão, sofrimento e angústia, que tocam demasiadas regiões do mundo e
que não podemos nem queremos esquecer.
Haja paz no Médio Oriente, dilacerado por anos de divisões e conﬂitos. Neste
dia glorioso, peçamos paz para Jerusalém e paz para aqueles que a amam (cf. Sl
121/122): cristãos, judeus e muçulmanos. Possam israelitas, palestinenses e todos
os habitantes da Cidade Santa, juntamente com os peregrinos, experimentar a beleza da paz, viver em fraternidade e gozar de livre acesso aos Lugares Santos no
mútuo respeito pelos direitos de cada um.
Haja paz e reconciliação para os povos do Líbano, da Síria e do Iraque, e, de
modo particular, para todas as comunidades cristãs que vivem no Médio Oriente.
Haja paz também para a Líbia, a ﬁm de encontrar estabilidade depois das tensões destes anos, e para o Iémen, que sofre com um conﬂito esquecido por todos,
mas com vítimas contínuas: a trégua assinada nos últimos dias possa devolver
esperança à população.
Ao Senhor ressuscitado, pedimos o dom da reconciliação para Myanmar, onde
perdura um cenário dramático de ódio e violência, e para o Afeganistão, onde não
diminuem as perigosas tensões sociais e onde uma dramática crise humanitária
atormenta a população.
Haja paz para todo o continente africano, a ﬁm de que cessem a exploração de
que é vítima e a hemorragia causada pelos ataques terroristas – particularmente
na região do Sahel – e encontre apoio concreto na fraternidade dos povos. Que
a Etiópia, atribulada por uma grave crise humanitária, reencontre o caminho do
diálogo e da reconciliação e cessem as violências na República Democrática do
Congo. Não falte a oração e a solidariedade pelas populações do leste da África do
Sul, atingidas por enchentes devastadoras.
Cristo ressuscitado acompanhe e assista as populações da América Latina, que,
em alguns casos, viram piorar as suas condições sociais nestes tempos difíceis de
pandemia, agravadas também por casos de criminalidade, violência, corrupção e
tráﬁco de drogas.
Peçamos ao Senhor ressuscitado que acompanhe o caminho de reconciliação
que a Igreja Católica no Canadá está percorrendo com os povos autóctones. Que o
Espírito de Cristo ressuscitado cure as feridas do passado e disponha os corações
na busca da verdade e da fraternidade.
Queridos irmãos e irmãs, cada guerra traz consigo consequências que envolvem toda a humanidade: do luto ao drama dos refugiados, até à crise econômica e
alimentar de que já se veem os primeiros sintomas. Perante os sinais perdurantes
da guerra, bem como diante das muitas e dolorosas derrotas da vida, Cristo, vencedor do pecado, do medo e da morte, exorta-nos a não nos rendermos ao mal e à
violência. Irmãos e irmãs, deixemo-nos vencer pela paz de Cristo! A paz é possível,
a paz é um dever, a paz é responsabilidade primária de todos!

Balcão central da Basílica Vaticana, 17 de abril de 2022
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VIDA CRISTÃ

PADRE ELENIVALDO MANOEL DOS SANTOS
Administrador Paroquial da Paróquia São Sebastião
em Goiânia

Amor em
família

Que não haja negligência!

R

evisitar sempre o tema do X Encontro Mundial
das Famílias, “Amor em família: vocação e caminho de santidade”, faz muito bem. Mas também
chama à corresponsabilidade educativa sobre o
sentido desse mandamento tão abrangente, mas tão negligenciado em nossas catequeses familiar e eclesial.
Mandar as crianças e demais catequizandos decorarem os dez mandamentos, limitar-se a uma explicação
por demais teórica, superﬁcial e pouco atraente deﬁnitivamente não vai ajudar nessa evangelização transformadora tão almejada. É preciso mais! É preciso aliar o
ensino às experiências vividas em casa.
O Catecismo chama a atenção para algo ainda mais
esquecido, mas nem por isso de pequena monta: “...
paternidade divina é a fonte da paternidade humana;
nela se fundamenta a honra devida aos pais. O respeito dos ﬁlhos, menores ou adultos, pelo seu pai e pela
sua mãe nutre-se do afeto natural nascido dos laços
que os unem. Exige-o o preceito divino” (Catecismo da
Igreja Católica, n. 2214).
Ou seja, não se trata apenas de um interesse pela
sobrevivência da espécie ou mera ﬁlantropia. O quarto
mandamento está fundamentado − tem sua origem −

no respeito ao Pai Eterno e criador. Portanto, é uma
atitude espiritual com ressonâncias muito práticas na
vida de cada pessoa.
HONRAR E OBEDECER SÃO A MESMA COISA?
O Catecismo ensina que os ﬁlhos adultos devem
honrar seus pais através do cuidado material e moral,
na medida de suas possibilidades. Cuidar deles em sua
solidão, fraquezas, doenças e outras necessidades.
Respeitar sempre, inclusive sua memória quando
já não estiverem mais vivos. Esse respeito por parte
dos ﬁlhos é bíblico e carrega uma força tão grande que
pode contar muito na balança do nosso julgamento,
pois “sereis julgados pelo amor”. Portanto, respeito
sempre. Honra sempre. Tal respeito estende-se aos
educadores e outros líderes, desde que suas demandas sejam razoáveis (razão) e não sejam contra os preceitos divinos. Se a consciência mostrar “... que é moralmente mau obedecer a determinada ordem, não o
faça” (CIC, n. 2117).
E quanto à obediência? “A obediência aos pais cessa com a emancipação” (CIC, n. 2117). Ou seja, respeito
sempre; obediência, enquanto houver dependência.

Nessa caminhada temos o
chamado (vocação) para a qual
nosso coração se inclina e nossas mãos se movem: a família.
Presente de Deus que deve ser
cuidado e também usufruído.
Não se trata apenas de um meio
para alcançar uma meta. Trata-se
de, já dela fazendo parte, ter a
consciência de sermos o Povo de
Deus, civilização do amor, família
guiada pelo Divino Espírito.
Somos uma só família constituída de muitas famílias. Se em
cada uma delas houver o cuidado, o respeito e a honra, aqui
haverá igualmente. Mas se lá
não houver, não desanime. Ao
contrário, junte-se a outros em
oração e trabalho. Não seja esquecida essa sentença: “Através
da família, passa a história do homem, a história da salvação da
humanidade” (São João Paulo II,
2/2/1994. Carta às famílias, 23).
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LEITURA ORANTE

“Jesus entrou, pôs-se no meio deles e
disse: ‘A paz esteja convosco’” (Jo 20,19)
FABRÍCIO SANTANA DE SOUZA
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

N

este Domingo na Oitava da Páscoa,
ainda Dia dos dias, o primeiro da semana, Dia da nova criação em Cristo,
Dia do Senhor Ressuscitado, Dia dos
cristãos reunidos em Igreja, Jesus entrou onde
estavam os Apóstolos: para mais uma vez manifestar a sua misericórdia. Neste dia também
celebramos a Divina Misericórdia. A liturgia
nos evidencia a comunidade cristã como espaço privilegiado de encontro com o Ressuscitado: Jesus entrou e se colocou entre eles, Ele é o
centro da comunidade, é o ponto de referência
e fundamento de comunhão. E em todas as
Missas nós conﬁrmamos esta verdade dizendo
que “Ele está no meio de nós!” e “o amor de
Cristo nos uniu!”. A nossa fé não é individualista, é comunitária, fraterna e sinodal; somente na comunidade dos crentes podemos fazer a
experiência viva com a misericórdia de Deus.
Vejamos o exemplo de Tomé, sua incredu-

lidade deve-se ao fato de que não estava em
comunidade enquanto o Senhor os visitava.
Quantas vezes também não somos incrédulos,
fechando-nos em nós mesmos, detendo-nos
nas feridas causadas por uma fraternidade fragilizada, paralisando-nos em nossos medos? O
medo que paralisa surge do fato de não termos,
ainda, feito a experiência de Cristo Ressuscitado e dos irmãos-cireneus que nos ajudam a
carregar as nossas cruzes na comunidade.
Tomé voltou e estando entre os irmãos ele
pôde fazer a experiência da misericórdia de
Cristo Ressuscitado, porque volta a estar em
comunidade no Dia do Senhor. Quantos de nós
ou de nossos irmãos sentimos medo ao atravessar vales sombrios da pandemia, da guerra,
da depressão ou da morte? É hora de voltar
também, de fazer comunidade, de encontrar
os irmãos e, com eles, o Cristo Ressuscitado,
que é a nossa Paz e Misericórdia, nossa Alegria e nossa Esperança. Não tenhamos medo,
o Senhor quer nos tocar e deixar ser tocado por
nós, na comunhão com os irmãos.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: São Marcos Evangelista, festa – 1Pd 5,5b-14; Sl 88(89); Mc 16,15-20. 3ª-f.: At 4,
32-37; Sl 92(93); Jo 3, 7b-15. 4ª-f.: At 5,17-26; Sl 33(34); Jo 3,16-21. 5ª-f.: At 5,27-33; Sl 33(34); Jo 3,31-36.
6ª-f.: At 5,34-42; Sl 26(27); Jo 6,1-15. Sábado: At 6,1-7; Sl 32(33); Jo 6,16-21. Domingo: 3º Domingo da
Páscoa – At 5,27b-32.40b-41; Sl 29(30); Ap 5, 11-14; Jo 21,1-19 ou abrev. Jo 21,1-14.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Jo 20,19-31 (página 1496 – Bíblia das
Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: eleve o pensamento a Deus; respire lentamente procurando acalmar o coração. Após um
momento de silêncio, faça o sinal da cruz e invoque a
presença e a luz do Divino Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: leia o Evangelho, com calma, saboreando as palavras. Leia uma, duas ou mais
vezes, deixe ser iluminado pela Palavra. Identiﬁque no
texto as palavras de Jesus, seus ensinamentos ou frases que chamem sua atenção. Deixe ser conduzido pelo
Espírito Santo.
3. Contemplação: procure ver no texto detalhes como:
lugar, as ações dos discípulos, as ações de Jesus. Imagine
a cena do Evangelho. Contemple-a. Viva-a.
4. Oração: agora, reze! Reze e gaste um bom tempo na
oração. Peça a graça que o Espírito lhe inspirar na oração.
E, por ﬁm, agradeça a Deus pela sua companhia e renove
o seu compromisso de amor com Ele.
Domingo da Divina Misericórdia – Ano C. Liturgia da
Palavra: At 5,12-16; Sl 117 (118),2-4.22-24.25-27a (R.1);
Ap 1,9-11a.12-13.17-19; Jo 20,19-31.

ARQ. INDICA
Sugestão de livro

Da Cruz à Ressurreição
A pequena obra “Da Cruz à Ressurreição − Meditações sobre
o Tríduo Pascal”, de autoria do padre Matheus Pigozzo, é, na
realidade, uma “Grande” obra de espiritualidade, toda ela centrada na pessoa de Jesus Cristo [...]. Muito aproveitarão os leitores deste opúsculo, para o aprofundamento de sua união com
aquele que é o Caminho, a Verdade e a Vida: Jesus Cristo!

