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Arquidiocese de Goiânia

PALAVRA DO ARCEBISPO

Editorial

O cuidado no uso
da palavra por
quem preside

P

residir é uma ação que sempre denota signiﬁcativa importância em nossa cultura.
Em associações civis, nas
organizações governamentais ou
não governamentais, nas igrejas, no
mundo da política, na maioria dos
grupos em que o exercício do poder há de ser organizado, é comum
DOM JOÃO JUSTINO
a presença de alguém designado ou
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
eleito para presidir. Há presidentes
em pequenas associações e há presidentes de nações. Na liturgia católica, a ação de presidir é
um serviço que requer esmerada preparação, ofício conﬁrmado por uma autoridade e digna atuação. É assim, também, em muitas outras instituições.
A palavra presidir vem do latim “prae-sedere” que, etimologicamente, quer dizer “sentar-se diante de”. Por isso mesmo,
para quem preside há sempre um lugar de destaque, uma cadeira presidencial. Geralmente, essa cadeira se destaca sobre
as outras e se situa em lugar que converge a atenção da assembleia reunida. Na tradição católica, o bispo, como aquele
que preside a Igreja local, tem na catedral a sua “cátedra”,
cadeira onde somente ele se assenta.
O ato de presidir, no entanto, não deﬁne apenas o sentar-se
em uma cadeira. Muito mais que isso, qualquer ato de presidência supõe a capacidade de uma vez sentado diante de outros, fazer uso da palavra de modo a estimular a participação,
coordenar processos, abrir perspectivas, ponderar soluções,
despertar os bons ânimos, situar o conjunto dos acontecimentos, reconhecer os feitos, levantar questões, ampliar horizontes de compreensão, propor encaminhamentos, sustentar
projetos e muito mais. Dito isso, compreende-se que a fala de
quem preside tem um peso de enorme importância. Em razão
disso, é protocolar, em diversas instituições, que aquele que
preside fale por último, como modo de realçar a importância
da esperada palavra.
Quando cabe àquele que preside dizer palavras que corrigem direções e determinam novos limites, é preciso prudência e sabedoria para não ocasionar polêmicas que tornem
obscuras as saídas e ﬁram as pessoas. Aquele que preside não
pode se esquecer de que sua tarefa é, antes de tudo, valorizar
as pessoas, para que a instituição cumpra a sua função.
Uma palavra inadequada, chula, desrespeitosa ou agressiva da parte de quem preside constitui-se num enorme desserviço à presidência. Fere não só pessoas, mas o símbolo que
está inscrito no uso da cadeira presidencial. Por isso, a título
de exemplos, não combinam com a presidência da liturgia,
com celebrações religiosas, as brincadeiras próprias de quem
dirige uma plateia ou um show. Nem pode combinar com
quem preside instituições o despreparo para ouvir o contraditório e, na hora adequada, ponderar e propor. Muito menos
poderá combinar com quem preside uma nação dirigir citação jocosa ou desrespeitosa a membro de outra nação.
Na poesia de Pe. Zezinho está condensado o ideal da palavra de quem preside. Ele canta: “Dá-me a palavra certa,
na hora certa e do jeito certo e pra pessoa certa. Palavra é
como pedra preciosa”. Mas isso requer talento, sabedoria e
humildade. Talvez não seja para todos.

Trecho do livro “Diakonia da Palavra”, de
Dom João Justino de Medeiros Silva.
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Na edição do Encontro Semanal trazemos como matéria de capa o trabalho da Pastoral Vocacional da nossa
Arquidiocese. O coordenador, Padre
Fênykis de Oliveira, nos fala sobre
os encontros, atendimentos e iniciativas da pastoral. Na página 2, na seção História da Igreja em Goiás, vamos
entender como foi a participação da
Igreja na fundação da Escola Goiana
de Belas Artes.
Na página 3, vamos ler sobre a primeira Santa Missa em que Dom João
Justino administrou o Sacramento da
Crisma em nossa Arquidiocese, temos
também uma matéria especial sobre
o Centro Redentorista de Apoio ao

Imigrante, que ﬁca localizado na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes.
Na seção Vivendo a vocação, vamos
conhecer um pouco do chamado vocacional dos padres Alcimar Lima e Antônio Alexandre, que completaram 10
anos de vida sacerdotal este ano. E ainda, na página 7, vamos entender mais
sobre o perﬁl do episcopado brasileiro.
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

História da Igreja em Goiás
A participação da Igreja Católica
na fundação da Escola Goiana
de Belas Artes
PE. MAXIMILIANO COSTA
Mestre em História

A

construção da nova capital, Goiânia, em 1933, compreendia um arcabouço de mudanças que demonstrava o progresso e desenvolvimento que Goiás vivia. No campo da arte e da cultura não foi diferente. A
década de 1940 foi marcada pela formação de intelectuais e atuantes
na literatura, que criaram entidades com finalidade cultural, como é o caso da
Sociedade Pró-Arte (SPA) Goiás, fundada em 22 de outubro de 1945, sob a liderança de Antônio Henrique Péclat, José Edilberto da Veiga, Jorge Félix de Souza,
sendo agregados, posteriormente, Henning Gustav Ritter e Luiz Curado.
As atividades propostas pela Pró-Arte começaram a fomentar a cultura em
Goiânia de uma forma mais consistente e organizada, por meio de suas atividades que envolviam vários artistas e intelectuais, tanto da literatura como da
música e das artes plásticas.
As iniciativas desses artistas resultaram na fundação da Escola Goiana de Belas Artes-EGBA, no dia primeiro de dezembro de 1952, no Salão da Biblioteca
Almanara, no centro de Goiânia. Quem presidiu a reunião de fundação da EGBA
foi Dom Abel Ribeiro Camelo, bispo auxiliar, reitor da Faculdade de Filosofia
Ciências e Letras e vice-presidente da Sociedade Educação e Ensino de Goiás.
A Escola foi inaugurada em 1953 pelo Decreto nº 32.258, porém só recebeu a
primeira turma de alunos em 1954.
Por que a Igreja Católica teve participação na Escola de Belas Artes? Frei Confaloni, frade italiano que estava na cidade de Goiás, veio para Goiânia em 1952.
Foi o primeiro dominicano a se instalar nesta cidade. Devido à sua amizade com
Luiz Curado e Gustav Ritter, ele se uniu aos demais mentores para a criação da
EGBA, porque já era desejo seu fundar uma escola de artes na antiga capital,
mas não teve adesão e aceitação. Em Goiânia, ele encontrou campo propício
para que esse projeto fosse realizado. Sendo frei Confaloni um religioso da Ordem dos Pregadores, teve conhecimento das iniciativas de Dom Emanuel para a
implantação de vários cursos superiores em Goiás e para a constituição de uma
universidade. Dom Abel havia lhe informado sobre essas ações do bispo e ele
expressou o desejo do grupo de artistas que almejava criar uma escola de belas
artes, o que resultou no interesse por parte da Igreja Católica (e também dos
artistas). Essa soma de forças gestou e gerou a EGBA.
São considerados os fundadores da EGBL os artistas, os arquitetos e os professores que colaboraram para a sua formação. De acordo com seu Regimento,
os signatários são: Dom Abel Ribeiro Camelo, frei Nazareno Confaloni, Henning
Gustav Ritter, Antônio Henrique Peclat, José Lopes Rodrigues, Luiz Augusto do
Carmo Curado, José Edilberto da Veiga, Jorge Félix de Souza e Luiz da Glória
Mendes (Arquivo Morto, pasta 16. Pontifícia Universidade Católica de Goiás).
Com a função que ocupava, Dom Abel ficou responsável por ser o elo entre a
Igreja e os novos cursos superiores que nasciam. Foi o próprio bispo quem indicou o nome do diretor para a EGBA, nomeando Luiz Curado para tal função.
Além de ser diretor, ele exerceu as funções didático-pedagógicas e artísticas,
estando à frente da escola até 1965.
A participação da Igreja Católica na Escola de Belas Artes se deu, especialmente, no respaldo da estruturação inicial e na colaboração em trâmites burocráticos do que, propriamente, nos conteúdos ministrados. De um lado, como
a Sociedade Educação e Ensino de Goiás já tinha uma larga experiência e era a
maior referência para educação superior em Goiânia neste momento, os mentores da EGBA, sob a orientação de frei Confaloni, não hesitaram buscar ajuda
de Dom Abel para a viabilização desse processo. E, de outro, como era interesse
da própria Igreja ter uma base bem consolidada para a formação e o incremento
da sua universidade, ela não hesitou em colocar-se à disposição para colaborar
na consolidação da EGBA.
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Sacramento da Crisma é celebrado na Paróquia Universitária
Foto: Pascom

SUZANY MARQUES

N

o domingo, 24 de abril, Dom João Justino administrou pela primeira vez na Arquidiocese de Goiânia, o Sacramento da Crisma,
na Santa Missa que aconteceu na Paróquia Universitária São João
Evangelista, localizada no Setor Universitário, em Goiânia. No
total, nove crismandos receberam o sacramento.
Na ocasião, além de reﬂetir sobre o Evangelho do dia, o arcebispo metropolitano falou da missão do crismando no mundo. “De fato, crismados,
agora vocês são enviados, mas para onde? Eu digo que, hoje, para onde
vocês vieram. Vão voltar às suas casas, suas famílias, ao seu trabalho, ao
estudo. Enﬁm, onde quer que vocês estejam, lá é o lugar de viver o testemunho. Jesus está dizendo a vocês: ‘Hoje recebei o Espírito Santo. Como o Pai
me enviou, eu também vos envio’. Onde quer que vocês estejam, vocês são
chamados a dar esse testemunho, na Palavra do Evangelho de hoje. Esse
testemunho é como vimos o Senhor. Como vimos o Senhor? Vocês vão poder dizer aos irmãos das Sagradas Escrituras, da comunidade, do amor de
Deus, do perdão dos pecados. Quantas coisas vocês vão poder comunicar
para os outros a partir da experiência que viveram na preparação, na celebração, e que tem vivido como membros da Igreja”, explicou.
Foto: Pascom

Crianças e instrumentos do
projeto “Horizonte Musical”
recebem bênção
SUZANY MARQUES

N

o dia 22 de abril, a Paróquia Santa Luzia, localizada no Setor Novo
Horizonte, em Goiânia, recebeu o nosso arcebispo Dom João Justino,
para celebrar Santa Missa e conceder uma bênção para as crianças e
para os instrumentos do projeto Horizonte Musical.
Em sua homilia, Dom João Justino falou sobre a importância do projeto. “A
sociedade, em todos os tempos, tende a desprezar alguns irmãos, senão muitos. As vezes são esses irmãos que mostram um modo mais cristão de viver a
fé, isto é, traduzem a fé de um modo mais efetivo para nós. Os projetos sociais
que abrem caminhos para as crianças, para os adolescentes, para os jovens,
tantas vezes têm essa função, “a pedra que os construtores rejeitaram”. Às vezes, a gente pensa assim: ‘O que vamos fazer com essa criançada?’ e deixamos
pra lá. Quem acredita, quem aposta, quem encontra um projeto tão bonito
como esse, está fazendo que, por meio do aprendizado que a música traz,

estes que poderiam em algum momento ser desprezados são escolhidos para
trazer tanta beleza entre nós”.
O arcebispo da Arquidiocese de Goiânia finalizou sua fala parabenizando a
paróquia. “Esses projetos tem uma força pascal que faz que a gente não olhe
o mundo com olhos da morte, mas com os olhos da ressurreição. Quantas
coisas bonitas as pessoas podem fazer. Mas, a gente precisa acreditar, gostar,
investir”. Ao final da Santa Missa, as crianças foram até à frente do altar munidas de seus instrumentos musicais, onde receberam a bênção.

Foto: Rudger Remígio

Paróquia Nossa Senhora
de Lourdes abre Centro
de Apoio ao Imigrante
MARCOS PAULO MOTA

D

esde o mês de março, a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes conta
com o Centro Redentorista de Apoio ao Imigrante (CRAI). Ele está
localizado ao fundo da paróquia que é atendida pelos missionários
redentoristas.
O pároco da paróquia, padre Tiago Herbert, conta que a ideia principal
da criação do centro de apoio vem do carisma da congregação, segundo ele
“os redentoristas são aqueles que vão ao encontro daqueles que precisam
de um auxílio, seja na área espiritual, proﬁssional, social”.
O coordenador do CRAI, frater Érick Hernany, explica que o Centro não
é para que as pessoas possam ir apenas passar uma noite ali e ter um lugar
para tomar banho. Segundo ele, o CRAI vai oferecer trabalho, cursos de línguas e de artesanato, bem como assistências emergenciais, como psicólogos
e médicos.

Já o frater João Pedro, explica que a intenção do centro é atender ao pedido do papa Francisco de acolher, proteger, promover e integrar, “trabalhando esses quatro verbos, nós estamos fazendo com que as pessoas possam ter uma situação mais digna”.
A pastoral do Migrante da Arquidiocese de Goiânia faz um belo trabalho junto aos migrantes e imigrantes que chegam à Goiânia. Roberto Portela, membro da pastoral, disse: “esse centro veio para nos ajudar a atender
tantas pessoas que chegam precisando de ajuda, pessoas sem abrigo, querendo, às vezes, voltar para casa, querendo tirar os documentos que perderam, querendo trabalho. O Centro, com certeza, vai nos ajudar ainda mais
com esses irmãos que nos procuram”.
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Trabalho, acima de tudo,
é uma vocação que
digniﬁca o homem

Vivendo a vocação

Padres celebram
10 anos de vida sacerdotal
MARCOS PAULO MOTA

N

SUZANY MARQUES

Em 1° de maio comemoramos o Dia do Trabalho. A celebração surgiu em
1886, quando trabalhadores americanos pararam seus trabalhos reivindicando melhorias. A paralização foi de tão grande impacto que a notícia se
espalhou pelo mundo, e inspirou outros trabalhadores a fazerem o mesmo.
No ano de 1889, alguns operários na França decidiram então que o dia 1°
de maio seria uma homenagem aos pioneiros da greve.
Já no Brasil, por conta da influência dos imigrantes europeus, no ano
de 1917, resolveram reivindicar seus direitos trabalhistas, fazendo assim
uma paralização. O feriado nacional só foi decretado no ano de 1924, pelo
presidente da época, Artur Bernardes. É válido lembrar também que, neste
mesmo dia, no ano 1943, foi anunciada a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), pelo então presidente, Getúlio Vargas.

No dia 1° de maio também comemoramos a Festa de São José Operário.
É importante lembrar que trabalhar é algo bíblico, trabalhar é uma vocação
que dignifica o homem. Por tudo isto, o papa Francisco fala especialmente
aos trabalhadores de todo mundo. No ano de 2020, durante sua homilia,
ele destacou que “É o trabalho que torna o homem semelhante a Deus, pois
com o trabalho o homem é criador, é capaz de criar, de criar muitas coisas;
até mesmo de criar uma família para seguir em frente. O homem é criador
e cria com o trabalho”.
O papa destaca que o trabalho em si é um ato de bondade, assim como
Deus criou o mundo, e depois viu que tudo aquilo era bom. Ou seja, “o trabalho tem em si uma bondade e cria a harmonia das coisas - beleza, bondade - e envolve o homem em tudo: no seu pensamento, na sua atuação,
em tudo. O homem participa no trabalho. É a primeira vocação do homem:
trabalhar. E isto dá dignidade ao homem. É a dignidade que o faz assemelhar-se a Deus. A dignidade do trabalho.”, explica ele.
É desejo do papa e de toda a Igreja que todos tenham um trabalho digno, para que possam ter uma vida digna. Pois, ainda nos dias de hoje, há
muita escravidão pelo mundo, a chamada escravidão moderna. Pessoas
que recebem pouco, com cargas horárias exorbitantes e que as vezes não
conseguem manter suas famílias. Chamamos a todos, que neste 1° de maio,
juntos, rezemos pelos trabalhadores.

PADRE ALCIMAR LIMA SILVA
Paraense, o padre Alcimar lembra que não foi aquele menino que desde
pequeno quis ser padre. Segundo ele, a vocação surgiu do desejo de fazer
algo mais pelas pessoas.
O padre disse que desde sempre teve muitos exemplos de missionários.
“Quando senti no meu coração o desejo de ser missionário fui falar com
meus pais que acharam que não era o momento certo. Depois fui fazer faculdade e ainda, no meu coração, tinha aquela chama de viver algo maior
arder no meu coração, e conversando com o padre da minha paróquia surgiu o convite para ser missionário e entrar para a vida religiosa”, conta.
A vida religiosa foi a escolha do padre Alcimar. “Escolhi a vida religiosa
por causa da possibilidade de ir até os que mais precisam e após um tempo
de discernimento e acompanhamento, e também estudos, fui ordenado padre na minha cidade natal no dia 21 de abril de 2012”.
“Sei em quem ponho a minha conﬁança”, este é o lema de ordenação do
padre Alcimar. Ele explica o motivo de ter escolhido este versículo bíblico
para sua vida sacerdotal: “Depois de muitas idas e vindas, sabia que tinha
que colocar a minha conﬁança na rocha ﬁrme que é Cristo”.
Fotos: Rudger Remígio

Fotos: Internet

este mês, em que celebramos a Instituição da Eucaristia e do Sacerdócio, comemoramos também o aniversário de 10 anos de vida
sacerdotal dos padres Alcimar Lima Silva, missionário claretiano e
pároco da Paróquia Imaculado Coração de Maria, e do padre Antônio Alexandre Oliveira da Silva, MIPK e pároco da Paróquia Bom Jesus,
em Goiânia.

PADRE ANTÔNIO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA
“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar
a Boa-Nova aos pobres”, esse é o lema de ordenação do padre Antônio Alexandre. Também paraense, o padre completou 10 anos de ordenação sacerdotal no dia 28 de abril. Segundo ele, a sua vocação surgiu ainda criança. “Eu
comecei a me interessar à vida sacerdotal quando servia na igreja como coroinha, depois, na minha adolescência, fui descobrindo outros caminhos, até
que aos 18 anos, após um acidente, comecei a repensar a minha existência”.
“Eu entrei no Instituto dos Missionários da Imaculada Padre Kolbe no ano
de 2001, mesmo sem saber direito como funcionava, não só esse instituto, mas
também os outros institutos de vida consagrada. Interessei por esse instituto motivado pelo espírito missionário do padre Kolbe, esse espírito de sair
e anunciar o Evangelho a todos os povos, usando todos os meios possíveis”.
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O trabalho da
Pastoral Vocacional na
Arquidiocese de Goiânia
LARISSA COSTA
Foto: Pastoral Vocacional

A

Pastoral Vocacional (PV) é uma das estruturas pastorais da nossa
Arquidiocese que junto às outras constitui a Igreja Particular de
Goiânia. Essa pastoral tem o objetivo de acompanhar os jovens,
moças e garotos, que se sentem inquietos vocacionalmente. De
acordo com o coordenador da pastoral, padre Fênykis de Oliveira, eles tentam dar ao jovem “elementos suﬁcientes para que consigam discernir a vocação, a vontade de Deus para suas vidas”.
As atividades da PV são especíﬁcas, tanto por faixa etária, quanto para
grupo especíﬁco. O coordenador da pastoral explica: “para os rapazes nós
temos alguns encontros, para aqueles que têm menos de 16 anos e para os
que tem mais de 17, com possibilidades especíﬁcas, seja de um seminário menor, seja do seminário Santa Cruz”. Para as moças, existe o “Fiat”,
um encontro especíﬁco que acontece uma vez por semestre para jovens de
15 a 35 anos. “Ele vai acontecer no próximo domingo, dia 1º de maio, no
convento das Irmãs Franciscanas da Mãe Dolorosa”. No encontro é dado
alguns elementos que permitam às jovens reconhecer o chamado de Deus,
e assim, “serem posteriormente acompanhadas pela Pastoral Vocacional ou
por uma das congregações que estará presente no evento, caso ela se sinta
interessada”, conta o padre.

Além dos encontros, a pastoral também possui
três pontos de atendimento vocacional:
Paróquia
São João Batista

Santuário-Basílica
Sagrada Família

Setor Colina Azul, em
Aparecida de Goiânia

Vila Nova Canaã

Terça-feira,
das 18 às 21 horas

Paróquia
Universitária São
João Evangelista
Setor Leste Universitário
Quarta-feira,
das 19 às 21 horas

Sexta-feira,
das 18 às 21 horas, no
confessionário 2, ao lado
da capelinha

Aos que não conseguem ir
aos pontos de atendimento,
os membros da pastoral se
dispõem a ir às suas casas
e tirar as dúvidas.
Os contatos são:
3203-1347 ou
contato@vocacionalgoiania.
com.br

O padre coordenador da pastoral explica que a Arquidiocese de Goiânia
se preocupa muito com a vocação dos nossos jovens e em ter padres que
continuem suscitando, mantendo e alimentando a vida e a missão da Igreja. Disse também que o arcebispo Dom João Justino tem se reunido com os
membros da pastoral e a acompanhado de perto. A pedido de Dom João,
a pastoral “começa a se reestruturar, pensando justamente em dar ênfase
ao trabalho vocacional e aos jovens que se sentem inquietos quanto à sua
vocação e a vontade de Deus para as suas vidas”, explica o padre.

Datas Importantes
COLETA ARQUIDIOCESANA
No dia 8 de maio, Domingo do Bom Pastor, acontece a Coleta Arquidiocesana para a pastoral Vocacional. De acordo com o padre Fênykis, “ela é
direcionada à OVS, Obra das Vocações Sacerdotais, que é um organismo de
leigos que se juntam e, mensalmente, contribuem com a formação do sacerdote, com a formação dos padres”. Neste dia todas as coletas realizadas
nas paróquias da Arquidiocese são revertidas para o Seminário Menor São
João Paulo II, de modo especial à OVS. O coordenador da pastoral fala que
a generosidade das pessoas “é o que mantém as nossas atividades, tanto
da pastoral vocacional, quanto da formação dos seminaristas no Seminário
Menor São João Paulo II”.
MÊS VOCACIONAL
Em 1981 a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em sua 19ª
Assembleia Geral, instituiu agosto como o Mês Vocacional, com o objetivo
de ser um tempo totalmente dedicado às vocações. Após dois anos de pandemia, padre Fênykis explica que a Romaria Vocacional volta a acontecer
em 2022. O evento será no dia 27 de agosto.
ANO VOCACIONAL DO BRASIL
Em novembro de 2022, dia da Festa de Cristo Rei, tem início o terceiro
Ano Vocacional no Brasil, que se encerra no dia 26 de novembro de 2023.
A iniciativa comemora 40 anos do primeiro ano dedicado à promoção das
vocações no país. O tema, “Vocação: Graça e Missão”, escolhido pela Comissão Central do Ano Vocacional, se baseia na afirmação de que “a vocação
aparece realmente como um dom de graça e de aliança, com o mais belo e
precioso segredo de nossa liberdade”.
No dia 7 do mês de maio acontece a primeira formação para o Ano Vocacional no Brasil. O evento promovido pela CNBB do Regional Centro-Oeste
será para membros de equipes vocacionais. Para mais informações entre
em contato pelo número: 99341-0668.

“Não tenham medo de aceitar o desafio de anunciar ainda a vocação à vida consagrada e
ao ministério ordenado. A Igreja necessita desta vocação!” Papa Francisco
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CATEQUESE DO PAPA

Estimados irmãos e irmãs!

H

oje, com a ajuda da Palavra de Deus, que acabamos de ouvir, abrimos uma passagem através da fragilidade da velhice, marcada de
uma forma especial pelas experiências de desorientação e aviltamento, perda e abandono, desilusão e dúvida. Naturalmente, as
experiências da nossa fragilidade face às situações dramáticas – por vezes
trágicas – da vida, podem ocorrer em qualquer momento da existência. No
entanto, na velhice podem causar menos impressão e induzir nos outros
uma espécie de habituação, até de aborrecimento. Quantas vezes ouvimos
ou pensamos: “Os velhos incomodam”; dissemos, pensamos… As feridas
mais graves da infância e da juventude provocam justamente um sentimento de injustiça e rebelião, uma força para reagir e lutar. Por outro lado,
as feridas, até graves, da velhice, são inevitavelmente acompanhadas pela
sensação de que, em qualquer caso, a vida não se contradiz, porque já foi
vivida. E assim os idosos são afastados um pouco até da nossa experiência:
queremos afastá-los.
Na comum experiência humana, o amor – como se diz – é descendente:
não volta à vida que ﬁcou para trás com a mesma força com que se derrama sobre a vida que ainda está à frente. A gratuidade do amor também se
vê nisto: os pais sempre sabem-no desde sempre, os velhos aprendem-no
depressa. No entanto, a revelação abre um caminho para uma diversa restituição do amor: é a via do honrar quem nos precedeu. A via do honrar as
pessoas que nos precederam começa por isto: honrar os idosos.
Este amor especial que abre o caminho sob a forma de honra – isto é,
ternura e respeito ao mesmo tempo – destinado à idade avançada é selado
pelo mandamento de Deus. “Honrar pai e mãe” é um compromisso solene,
o primeiro da “segunda tábua” dos dez mandamentos. Não se trata apenas do próprio pai e da própria mãe. Trata-se da geração e das gerações
que precedem, cuja despedida pode também ser lenta e prolongada, criando um tempo e espaço de convivência duradouro com as outras idades da
vida. Por outras palavras, trata-se da velhice da vida.
Honra é uma boa palavra para enquadrar este âmbito de restituição do
amor que diz respeito à velhice. Isto é, recebemos o amor dos pais, dos avós
e agora restituímos este amor a eles, aos idosos, aos avós. Hoje redescobrimos o termo “dignidade”, para indicar o valor de respeitar e cuidar da vida
de todos. Dignidade, aqui, equivale essencialmente à honra: honrar pai e
mãe, honrar os idosos é reconhecer a dignidade que têm.
Pensemos cuidadosamente sobre esta bela declinação do amor que é
honra. O próprio cuidado dos doentes, o apoio a quantos não são autossuﬁcientes, a garantia de sustento, podem carecer de honra. Falta honra quando o excesso de conﬁdência, em vez de ser expresso como delicadeza e
afeto, ternura e respeito, se transforma em rudeza e prevaricação. Quando
a fraqueza é repreendida, e até punida, como se fosse uma culpa. Quando a perplexidade e a confusão se tornam uma abertura para o escárnio e
a agressividade. Pode acontecer inclusive dentro das paredes domésticas,
nas casas de cura, assim como nos escritórios ou nos espaços abertos da
cidade. Incentivar nos jovens, também indiretamente, uma atitude de suﬁciência – e até de desprezo – em relação à velhice, às suas debilidades e à
sua precariedade, produz situações horríveis. Abre o caminho a excessos
inimagináveis. Os jovens que ateiam fogo no cobertor de um “mendigo”
– vimos isto – porque o veem como um descarte humano são a ponta do
iceberg, ou seja, do desprezo por uma vida que, longe das atrações e pulsões da juventude, já aparece como uma vida de descarte. Muitas vezes
pensamos que os idosos são o descarte ou colocamo-los nós no descarte;
desprezam-se os idosos e descartam-nos da vida, pondo-os de lado.
Este desprezo, que desonra os idosos, na verdade desonra-nos a todos.
Se desonrar o idoso, desonro a mim mesmo. O trecho do Livro do Eclesiástico, que ouvimos no início, é justamente severo sobre esta desonra, que
clama por vingança aos olhos de Deus. Há uma passagem na história de
Noé que é muito expressiva a este respeito. O velho Noé, herói do dilúvio e
ainda grande trabalhador, jaz inconsciente depois de ter bebido uns copos a
mais. Já era idoso, mas bebeu demais. Os ﬁlhos, para que não acordasse e se
envergonhasse, cobrem-no delicadamente, com o olhar baixo, com grande
respeito. Este texto é muito bonito e diz tudo sobre a honra devida ao idoso;
cobrir as fragilidades do idoso, para que ele não sinta vergonha, é um texto
que nos ajuda muito.
Não obstante todas as providências materiais que as sociedades mais
ricas e organizadas disponibilizam para a velhice – das quais nós podemos certamente orgulhar – a luta pela restituição daquela especial forma
do amor que é a honra parece-me ainda frágil e imatura. Devemos fazer
tudo o que estiver ao nosso alcance, apoiá-la e encorajá-la, oferecendo

A VELHICE – N. 6

“Honra o pai e
a mãe”: o amor pela
vida vivida

um melhor apoio social e cultural àqueles que são sensíveis a esta forma
decisiva de “civilização do amor”. E sobre isto, permito-me aconselhar os
pais: por favor, aproximai os ﬁlhos, as crianças, os ﬁlhos jovens aos mais
velhos, aproximai-os sempre. E quando o idoso estiver doente, um pouco fora de si, aproximai-os sempre: que saibam que esta é a nossa carne,
que foi isto que nos permitiu estar aqui agora. Por favor, não afasteis os
idosos. E se não houver outra possibilidade senão levá-los para um lar de
idosos, por favor, visitai-os e levai as crianças para os ver: eles são a honra
da nossa civilização, os idosos que abriram as portas. E muitas vezes, os
ﬁlhos esquecem-se disto. Digo-vos algo pessoal: em Buenos Aires, gostava de visitar as casas de idosos. Ia frequentemente e visitava cada um
deles. Lembro-me de uma vez ter perguntado a uma senhora: “Quantos
ﬁlhos tem a senhora?” – “Tenho quatro, todos casados, com netinhos”. E
começou a falar-me sobre a família. “Eles vêm aqui?” – “Sim, vêm sempre!”. Quando saí da sala, a enfermeira, que tinha ouvido, disse-me: “Padre, ela mentiu para encobrir os ﬁlhos. Há seis meses que ninguém vem!”.
Isto é descartar o idoso, é pensar que os velhos são material de descarte.
Por favor: é um pecado grave. Este é o primeiro grande mandamento, e o
único que diz o prêmio: “Honrai pai e mãe, e tereis longa vida na terra”.
Este mandamento de honrar os idosos dá-nos uma bênção, que se manifesta desta forma: “Tereis longa vida”. Por favor, preservai os idosos. E se
perderem a cabeça, preservai-os de qualquer forma porque são a presença
da história, a presença da minha família, e graças a eles estou aqui, todos
podemos dizer: graças a ti, avô e avó, estou vivo. Por favor, não os deixeis
sozinhos. E isto, de cuidar dos idosos, não é uma questão de cosméticos
e de cirurgia plástica, não. Trata-se antes de uma questão de honra, que
deve transformar a educação dos jovens em relação à vida e às suas fases.
O amor pelo humano que nos é comum, inclusive a honra pela vida vivida,
não é uma questão para velhos. Trata-se antes de uma ambição que fará
brilhar a juventude que herda as suas melhores qualidades. A sabedoria
do Espírito de Deus nos conceda a abertura do horizonte desta verdadeira
revolução cultural com a energia necessária.

Audiência Geral – Praça São Pedro, 20 de abril de 2022
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CONHEÇA A IGREJA NO BRASIL
Imagem: Internet

MARCOS PAULO MOTA

N

a última segunda-feira, dia 25 de abril, a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil deu início aos trabalhos da 59ª Assembleia Geral, que este ano será dividida em dois momentos. O primeiro momento aconteceu de forma on-line, de 25 a 29 de abril. O segundo
momento ocorrerá entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro, de forma
presencial, em Aparecida (SP).
O tema central da assembleia “Igreja Sinodal – Comunhão, Participação
e Missão”, está em sintonia com o processo do Sínodo 2021-2023, convocado pelo papa Francisco, mostrando a comunhão da Igreja do Brasil com o
Sumo Pontíﬁce. A assembleia terá ainda seis temas prioritários que precisam ser votados e outros 30 temas que são assuntos de estudo, comunicações, análises de conjuntura, bem como os temas que não exigem votações
presenciais do episcopado brasileiro.
A Igreja no Brasil é composta por 278 circunscrições eclesiásticas, que
podem ser dioceses, arquidioceses, prelazias, eparquias ou exarcados para
ﬁéis de ritos especíﬁcos, e também circunscrições que não possuem uma
limitação territorial, como a administração apostólica pessoal.
As circunscrições eclesiásticas estão divididas da seguinte forma: 217
são dioceses, 45 arquidioceses, 8 prelazias, 3 eparquias, 1 exarcado, 1 rito
próprio, 1 ordinariado militar, 1 administração apostólica pessoal e 1 arquieparquia. Cada uma delas conta com um bispo eleito pelo papa para
administrar o governo pastoral.
Para facilitar, a Conferência Nacional dos Bispos está organizada por
regionais, possuindo, assim, 18, com estrutura de organização igual à da
CNBB, contando com presidência e bispos referenciais das diversas áreas
da ação evangelizadora da Igreja. Cada regional conta com sede e colaboradores para agilizar a organização da administração e da contabilidade,
incluindo um secretário-executivo.

Hoje no Brasil temos
317 bispos na ativa e
161 eméritos

De acordo com o último relatório divulgado pela instituição, o Brasil
possui 478 bispos, sendo 317 na ativa e 161 bispos eméritos. Nos dados
divulgados no dia 19 de abril, o nosso país tem 13 dioceses ainda vacantes, ou seja, esperando a nomeação de um novo bispo, são elas: Diocese
de Alagoinhas, Diocese de Amargosa, ambas na Bahia; Diocese de Cametá
(PA); Diocese de Cruz Alta (RS); Diocese de Estância (SE); Diocese de Iguatu (CE); Diocese de Quixadá (CE); Diocese de Rondonópolis – Guiratinga
(MT); Diocese de Roraima (RR); Diocese de Salgueiro (PE); Diocese de São
João da Boa Vista (SP); Diocese de Tubarão (SC); e, incluindo, neste número,
a Arquidiocese de Montes Claros, em Minas Gerais, que está vacante desde
a posse de Dom João Justino como arcebispo de Goiânia.
Em 2019, o papa Francisco criou a última diocese no Brasil, Xingu-Altamira (PA), tendo como bispo Dom Frei João Muniz Alves, OFM. A primeira
Arquidiocese do Brasil é a de São Salvador, na Bahia, criada pelo papa Júlio
III em 25 de fevereiro de 1551, completando em 2021, 470 anos de criação.
A Arquidiocese de São Paulo, com 5 milhões de católicos, é a maior do país
e a terceira maior do mundo em população católica, ﬁcando atrás somente da
cidade do México (5,1 milhões) e Guadalajara (5,6 milhões).
(Fonte CNBB)
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LEITURA ORANTE

Tu me amas?
Apascenta minhas ovelhas.
LEANDRO SILVA
(Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney)

A

mados irmãos e irmãs em Cristo! Jesus
ressuscitou verdadeiramente, aleluia!
Neste 3º Domingo da Páscoa do Senhor,
a Igreja, por meio da Sagrada Liturgia,
nos convida a reﬂetirmos o Evangelho em que
se narra a aparição do Senhor, depois de ter ressuscitado, no mar de Tiberíades. Aí encontramos
um cenário onde tudo parece estar complicado.
Pedro sente a necessidade de voltar à sua vida
antiga de pescador de peixes que era antes de
ser convidado por Jesus a segui-lo e os outros
discípulos vão com ele pescar. Tentaram pescar
a noite toda, mas não tiveram nenhum sucesso.
O cenário, que outrora parecia não ter sentindo algum, se torna pleno de signiﬁcado
quando o Senhor aparece na margem do mar
e pergunta se eles têm algo para comer. Não
tendo nada em suas redes, os discípulos dão
a negativa a Jesus. Diante disso, o Senhor lhes
ordena a lançarem mais uma vez as redes e, assim, o que outrora terminaria numa pesca malsucedida, termina numa pesca milagrosa.

Ao reconhecerem que aquele que lhes ordenara a lançar mais uma vez as redes era o Senhor, todos caminham ao seu encontro para a
terra ﬁrme. Pedro vai nadando na frente e os
outros discípulos atrás com os peixes, representando a Igreja. O modo como João narra esse
fato nos apresenta a primazia de Pedro que,
desde o início deste Evangelho, está sempre à
frente dos discípulos. Ele foi pescar e os discípulos foram atrás, ele nadou rumo ao Senhor
e os discípulos foram depois dele com a barca
e os peixes. Foi também ele que retirou a rede
com os peixes da barca.
O Evangelho termina com Pedro, após confessar seu amor a Jesus Cristo, recebendo d’Ele
mesmo o mandato de apascentar as ovelhas.
Sem o ato de amor de Pedro a Jesus, não lhe poderia ser conﬁado o poder de guiar o rebanho
do Senhor. Apenas os que se dispõem a amar
estão aptos para assumirem a Cruz de Cristo.
O ofício do pastor do rebanho de Cristo, que é a
Igreja, jamais pode estar desligado do mistério
da Cruz que se manifesta na doação da própria
vida do pastor por suas ovelhas.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: At 6,8-15; Sl 118(119); Jo 6,22-29. 3ª-f.: 1Cor 15,1-8; Sl 18(19A); Jo 14,6-14.
4ª-f.: At 8,1b-8; Sl 65(66); Jo 6,35-40. 5ª-f.: At 8,26-40; Sl 65(66); Jo 6,44-51. 6ª-f.: At 9,1-20; Sl 116(117);
Jo 6,52-59. Sábado: At 9,31-42; Sl 115(116B); Jo 6,60-69. Domingo: 4º Domingo da Páscoa – At 13,14.4352; Sl 99(100); Ap 7, 9.14b-17; Jo 10,27-30.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Jo 21,1-19 (página 1327 – 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.
3º Domingo da Páscoa – Ano C. Liturgia da Palavra:
At 5,27b-32.40b-41; Sl 29 (30); Ap 5,11-14; Jo 21,1-19.

ARQ. INDICA
Sugestão de livro

Jesus de Nazaré – Da entrada em
Jerusalém até a Ressurreição
No gesto das mãos que abençoam, exprime-se a relação duradoura de Jesus com os seus discípulos, com o mundo. Enquanto
parte, Ele vem levantar-nos acima de nós mesmos e abrir o mundo a Deus. Por isso, os discípulos puderam transbordar de alegria
quando voltaram de Betânia para casa. Na fé, sabemos que Jesus,
abençoando, tem as suas mãos estendidas sobre nós. Tal é a razão
permanente da alegria cristã.

