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PALAVRA DO ARCEBISPO

Como falar de Maria,
mãe de Jesus?

DOM JOÃO JUSTINO

Arcebispo Metropolitano de Goiânia

A

É urgente retomar
algumas lições do Concílio
Vaticano II sobre Maria
e, consequentemente,
qualificar a relação com
aquela que é Mãe de Cristo
e Mãe da Igreja.

identidade materna de Maria é um elemento de forte
inﬂuxo para a devoção dos ﬁéis. Por ser “mãe”, Maria
se torna destinatária de inúmeras demandas daqueles
que se colocam como ﬁlhos e ﬁlhas. Ao mesmo tempo,
essa relação tende a favorecer afetos que podem assumir tons
de exagero. Ora, o Concílio fala de Maria fundamentalmente
a partir das escrituras: “Os livros do Antigo e do Novo
Testamento, e a tradição veneranda mostram, de modo que vai
se tornando cada vez mais claro, a função da Mãe do Salvador
na economia da salvação, e colocam-na, por assim dizer, diante
de nossos olhos” (Lumen Gentium, 55).
Importa reconhecer Maria como pessoa e mulher livre
diante da iniciativa de Deus, numa nova perspectiva
antropológica que destaca a humanidade de Maria como
criatura amada e agraciada pelo Senhor, que em sua resposta
livre pode cooperar, mesmo como criatura, na obra da
Redenção. Em diálogo com a antropologia contemporânea,
Maria é apresentada não como simples objeto de salvação,
mas como sujeito no processo em que é chamada pelo próprio
Senhor a participar: “Com razão aﬁrmam os santos padres que
Maria não foi instrumento meramente passivo nas mãos de
Deus, mas cooperou na salvação dos homens com fé livre e
com inteira obediência” (LG, 56).
É preciso zelar por uma mariologia que favoreça a
unidade dos cristãos. Ao tratarem de Maria, os padres
conciliares estiveram atentos a evitar exageros que ferissem a
sensibilidade dos cristãos não católicos. Um passo nesta
direção é a abordagem bíblica que sempre nos aproxima, em
especial, dos irmãos protestantes. O Vaticano II explicitou esta
preocupação ecumênica ao exortar que “com todo o empenho
os teólogos e os pregadores da palavra divina a que, ao
considerarem a singular dignidade da Mãe de Deus, se
abstenham com cuidado, tanto de qualquer falso exagero,
como também de demasiada pequenez de espírito” e “evitem
diligentemente tudo o que, por palavras ou por obras, possa
induzir em erro os irmãos separados ou quaisquer outras
pessoas, quanto à verdadeira doutrina da Igreja” (LG, 67).
Como o Concílio teve uma preocupação pastoral, é
coerente que a doutrina mariana que dele emana seja também
marcadamente em linguagem pastoral, ou seja, numa
linguagem mais concreta e menos conceitualista. Importava
apresentar Maria numa teologia mais existencial, em relação
mais direta com a experiência de fé do povo de Deus. O texto
conciliar explicita esta intenção: “Por isso, o sagrado Concílio,
ao expor a doutrina da Igreja, na qual o divino Redentor opera
a salvação, deseja esclarecer cuidadosamente quer a função da
bem-aventurada Virgem no mistério do Verbo encarnado e do
corpo místico, quer os deveres dos próprios homens remidos
para com a própria Mãe de Deus, que é Mãe de Cristo e dos
homens, em especial dos ﬁéis.” (LG, 54).
Assim, nenhum católico deixe de aprofundar as verdades
da fé sobre Maria, sempre em sintonia com os ensinamentos
do Concílio Vaticano II. E todos os católicos deixem-se guiar
pelas orientações da Igreja para o adequado culto à Virgem
Maria. Não ocorra que a falta de uma sólida compreensão
da identidade, missão e participação de Maria no mistério
da salvação se torne um grave desserviço à fé.
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Editorial
Na edição desta semana, a matéria de capa tratará sobre o Dogma
Mariano da Maternidade Divina. O
responsável pela explanação do tema
é o padre mariólogo Sílvio Rogério
Zurawski. É importante frisar que os
Dogmas Marianos serão os temas de
capa do Encontro Semanal durante o
mês de maio.
A Conferência Nacional dos Bispos lançou o edital para o Fundo Nacional de Solidariedade. Na página 2,
você ﬁcará sabendo onde poderá inscrever seu projeto para participar da
ação. As inscrições vão até o dia 15 de
julho de 2022.

Já na página 3, você vai ler um pouco sobre a história da Igreja, que deu
início ao município de Aparecida de
Goiânia, que completa 100 anos no dia
11 de maio. Você também vai conhecer algumas curiosidades dela. Você
sabia que, mesmo após um século,
a cruz que marcou a primeira Santa
Missa campal da Igreja permanece lá?
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

Campanha da Fraternidade

CNBB divulga edital do Fundo
Nacional de Solidariedade
No dia 25 de abril,
a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) divulgou o edital do Fundo Nacional
de Solidariedade (FNS)
de 2022. As entidades sociais sem ﬁns lucrativos,
confessionais ou não,
com situação ﬁscal regular, e que estejam habilitadas a trabalhar com a
temática proposta pela
Campanha da Fraternidade deste ano poderão inscrever seus projetos.
Os projetos devem se enquadrar em pelo menos um dos três eixos:
apoio a projetos educativos; auxílio a situações de insegurança alimentar
e vulnerabilidade; e capacitação para a geração de renda. As ações dos
projetos devem ser executadas ou ao menos iniciadas em 2022.
• 1º eixo: iniciativas comunitárias no campo da educação com destaque para comunidades carentes, desde a educação básica até o período
imediatamente anterior à formação universitária, considerando a inclusão digital. Promoção de iniciativas educativas com foco no humanismo
solidário promovendo o diálogo, globalizando a esperança, e buscando
uma verdadeira inclusão e rede de cooperação para a defesa dos direitos
sociais e humanitários.
• 2º eixo: projetos voltados para o enfrentamento da insegurança alimentar, desigualdades e a vulnerabilidade social, que trabalhem e incentivem o desenvolvimento pessoal e social, buscando elementos para a
garantia dos direitos fundamentais e do exercício da cidadania, proteção
dos excluídos socialmente. Aproveitamento integral dos alimentos, aquisição de alimentos in natura e/ou prontos para consumo humano, apoio
à agricultura familiar, assessoramento para a busca de direitos sociais
adquiridos, tendo em vista o atendimento de situações de fome aguda.
• 3º eixo: projetos voltados para formação proﬁssional estimulando o
empreendedorismo de forma cooperada ou associada e que beneﬁciem
especiﬁcamente pessoas de baixa renda. Ações que estimulem processos
inovadores, que alcancem pessoas em situação de risco e vulnerabilidade
social expostos à violência do desemprego e da desigualdade econômica,
com especial atenção para projetos que necessitem de apoio para serem
iniciados.
O edital ainda orienta que são elegíveis para a apresentação e aprovação projetos de dioceses, paróquias, comunidade, pastorais e outras
organizações sociais que tenham ﬁnalidade essencialmente humanitária
e social, com atenção para a defesa da vida, em especial as mais vulnerabilizadas. Os projetos também devem apresentar caráter inovador
e potencial multiplicador. Também é recomendado o parecer do bispo
diocesano da jurisdição, mesmo que não seja uma entidade diretamente
ligada à Igreja.
Para cadastrar o projeto é necessário acessar o site do FNS ou da
CNBB. Serão aceitos apenas os projetos cadastrados eletronicamente. O
período para recebimento das propostas para a primeira avaliação será
do dia 25 de abril a 15 de julho de 2022.
Fonte: CNBB

ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Paróquia e Santuário Nossa
Senhora Aparecida completa

Imagem: Internet
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este ano, o município de Aparecida de Goiânia completa 100 anos. A história e criação da cidade
está diretamente ligada à Paróquia e Santuário Nossa Senhora Aparecida, também conhecida pela
população local como Igreja Matriz de Aparecida de Goiânia. A Igreja é o marco do nascimento do
município, a pedra fundamental da cidade inclusive está localizada na praça onde ﬁca o Santuário.
No ano de 1922, o padre missionário redentorista, José Francisco Wand, visitou a fazenda de José Cândido
de Queirós e no local rezou uma Santa Missa. O padre viu a necessidade de que a região precisava de um
local para acolher a comunidade local para comunhão, conﬁssão, batizados, isto é, uma igreja.
Visando essa necessidade, o senhor José Cândido de Queirós e outros três benfeitores, Abrão
Lourenço de Carvalho, Antônio Batista de Toledo e Benedito Batista de Toledo, doaram terras para a
fundação de uma igreja, nascendo assim, como é conhecida hoje, a Paróquia e Santuário Nossa Senhora
Aparecida.
A primeira Santa Missa campal aconteceu no dia 3 de maio de 1922. Para isso, foi providenciada
uma cruz de aroeira. A celebração foi presidida pelo padre redentorista na Fazenda Santo Antônio, que
pertencia a José Candido. Mais tarde, essa cruz foi transportada e ﬁxada onde hoje é a praça que a igreja
matriz foi construída. Vale lembrar que após 100 anos a cruz continua no mesmo lugar, fazendo memória
ao acontecimento.
A igreja nasceu com o nome de Capela da Padroeira do Arraial. Inicialmente, o local para receber os
ﬁéis surgiu de forma modesta. Era apenas um rancho de madeira, coberta com palha de bacuri. No dia
11 de maio de 1922, foi realizada a segunda missa, e neste mesmo ano foi iniciada a construção da
igreja, que foi ﬁnalizada no ano de 1923. Depois disso, a cidade foi crescendo e se desenvolvendo. Já
foi município de Hidrolândia, depois de Goiânia, até que em 1963 a cidade de Aparecida de Goiânia
foi emancipada.

O Centenário
Como o marco do nascimento de Aparecida de Goiânia se deu através da
fundação da igreja, no ano passado foi realizado uma Santa Missa campal
na Paróquia e Santuário, para abrir as festividades do centenário da cidade.
Na época, a celebração foi presidida pelo então arcebispo da Arquidiocese
de Goiânia, Dom Washigton Cruz.
Na ocasião, o prefeito da cidade à época, Gustavo Mendanha, falou
sobre a importância da abertura das festividades a serem realizadas
naquele local. “Aparecida nasceu no âmbito da religiosidade”, a fala
dele faz menção à primeira missa campal realizada pelos fundadores do
município. Na ocasião, o prefeito assinou uma ordem de serviço para a
contratação de uma empresa que ﬁcou responsável pela restauração da
Paróquia e Santuário Nossa Senhora Aparecida.

Conheça algumas curiosidades sobre a
Paróquia e Santuário Nossa Senhora Aparecida:
- No ano de 2018, a paróquia recebeu o título de santuário. Sendo
assim, o quarto santuário da Arquidiocese de Goiânia.
- A paróquia foi construída em estilo colonial, feita de tijolos de
adobe e madeira de aroeira, estes materiais foram doados pelos
fazendeiros da época.
- Em 1985, a igreja teve seu tombamento municipal reconhecido
pelo Ministério Público de Goiás.
- A estrutura da igreja é a mesma de sua fundação. Porém, em
determinado momento da história, os pisos originais de madeira
foram trocados por cerâmicas. Entretanto, em 1993, o prédio
passou por uma restauração, em que os pisos de madeira foram
novamente reinstalados.
- A administração da igreja ficou por responsabilidade dos
missionários redentoristas até 1967.
- O estilo do altar tem influência europeia.

Sr. José
Cândido de
Queiroz e a Sra.
Maria Elias de
Jesus
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CONCLUÍDA A PRIMEIRA ETAPA DA

59ª Assembleia Geral da CNBB

A

conteceu entre os dias 25 e 29 de abril a primeira etapa da 59ª
Assembleia Geral da CNBB, que reuniu de forma online mais de 300
bispos de todo país. O tema geral da assembleia deste ano foi: “Igreja
Sinodal – Comunhão, Participação e Missão”. Este tema continuará
sendo discutido na segunda etapa que vai acontecer no ﬁnal de agosto e início
de setembro.
Segunda-feira (25/04)

O arcebispo de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, abriu a assembleia
lembrando que este ano se comemora 70 anos de criação da CNBB e também
os 15 anos da V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e
Caribenho que aconteceu em Aparecida.
Na sua fala de abertura o presidente da CNBB destacou o número
13 do Documento de Aparecida. “Encontramo-nos diante do desaﬁo de
revitalizarmos o nosso modo de ser católico e nossas opções pessoais pelo
Senhor, para que a fé cristã se enraíze mais profundamente no coração das
pessoas e dos povos latino-americanos” e completa, “a nossa pauta da etapa
virtual da 59ª Assembleia Geral Ordinária da CNBB, portanto, já emoldura
bem o caminho evangelizador que estamos percorrendo como Igreja,
esperançosamente pascal, com riquezas grandes e um corajoso enfrentamento
dos desaﬁos vividos neste tempo e da complexa realidade contemporânea”.
Ainda neste primeiro momento de acolhida, o Núncio Apostólico
e representante do papa no Brasil, Dom Giambattista Diquattro, leu a
mensagem de sua santidade ao episcopado brasileiro.
Terça-feira (26/04)

Na primeira seção deste dia, nossos bispos dialogaram sobre o “Novo
Estatuto da CNBB”. Um processo de revisão do Estatuto e Regimento da
CNBB de 2002, que está sendo revisado desde 2017.
Dom Moacir Silva, arcebispo de Ribeirão Preto, foi quem conduziu o
assunto retomando o caminho de revisão do estatuto até o momento.
Segundo ele, desde 2018 a Comissão de Redação está trabalhando sobre o
texto, a partir do que foi pedido pela Santa Sé.
Na parte da tarde, foi apresentado pelo bispo da Diocese de Joinville e
presidente do Regional Sul 4, Dom Francisco Carlos Bach, o trabalho da
Comissão Especial para a Proteção da Criança e do Adolescente da CNBB.
Ainda no dia 26, os bispos acompanharam a prestação de contas do Projeto
Comunhão e Partilha e a comunicação da Comissão para os Bispos Eméritos.
Quarta-feira (27/04)

Na quarta-feira pela manhã, os bispos ﬁzeram uma avaliação da
Campanha da Fraternidade deste ano de 2022, que teve como tema
“Fraternidade e Educação”. Os bispos avaliaram como positiva a campanha
e alguns bispos tiveram a oportunidade de falar sobre experiências vividas
neste ano.
Ainda na parte da manhã, os bispos entraram no tema central da
assembleia, “Igreja Sinodal – Comunhão, Participação e Missão”. A
apresentação foi feita pelo arcebispo de Santa Maria (RS) e presidente
da Comissão para o Tema Central, Dom Leomar Antônio Brustolin. O
arcebispo de Santa Maria disse que o tema central será trabalhado nas duas
etapas dessa 59ª Assembleia Geral.
No ﬁm da manhã do terceiro dia, o secretário geral da CNBB, Dom
Joel Portela, apresentou os três eventos mais importantes que são: a 10ª
Assembleia Nacional dos Organismos do Povo de Deus, o 18º Congresso
Eucarístico Nacional e a abertura do 3º Ano Vocacional.

Outros dois pontos foram temas deste primeiro dia da Assembleia: a
Comunicação em tempo de eleições e a Análise de Conjuntura. Também
foi apresentada a publicação Estudo nº 114 da CNBB cujo título é: “E a
Palavra habitou entre nós” (Jo 1,14): Animação Bíblica da Pastoral a partir
das comunidades eclesiais missionárias”, aprovado pela 58ª Assembleia
Geral dos Bispos.
Quinta-feira (28/04)

A manhã do penúltimo dia do encontro foi marcada por dois momentos,
o primeiro conduzido por Dom Esmeraldo Barreto de Farias, bispo de
Araçuaí (MG), com reﬂexões e orações. O texto proposto para ser reﬂetido
foi o capitulo 10 dos Atos dos Apóstolos e também os 70 anos de caminhada
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O segundo momento foi
de partilha onde as Comissões Episcopais apresentaram seu trabalho e
também continuaram a elaboração da tradicional mensagem ao povo de
Deus, carta que os bispos divulgam ao ﬁnal da assembleia.
Sexta-feira (29/04)

Na sexta-feira, último dia da primeira etapa da assembleia, os
bispos divulgaram a mensagem ao povo de Deus, que é aprovada
por todos os sucessores dos apóstolos que participaram do encontro.
No texto, os bispos apresentam “uma mensagem de fé, esperança
e corajoso compromisso com a vida e o Brasil” e lembram ainda que
estamos em um ano eleitoral e convocam todo o povo brasileiro a
participarem das eleições. “Conclamamos toda a sociedade brasileira
a participar das eleições e a votar com consciência e responsabilidade,
escolhendo projetos representados por candidatos e candidatas
comprometidos com a defesa integral da vida, defendendo-a em
todas as suas etapas, desde a concepção até a morte natural. Que
também não negligenciem os direitos humanos e sociais, e nossa casa
comum onde a vida se desenvolve”.
Fonte: CNBB

Mães recebem homenagem na
Cúria Metropolitana
Aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 6, uma homenagem
às mães no auditório da Cúria Metropolitana. As colaboradoras
puderam participar de um momento com música, oração e uma
bênção dada por Dom João Justino. Ao ﬁnal, elas receberam uma
rosa como lembrança pelo Dia das Mães.
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porque é Mãe de Jesus, que é Deus
MARCOS PAULO MOTA

N

Imagem: Internet

este mês em que a Igreja nos convida a olharmos com mais amor
à nossa Mãe, a Virgem Maria, vamos caminhar durante essas
4 semanas de maio com o padre Sílvio Zurawski e o Frei Jonas
Nogueira da Costa, ambos mariólogos, para entendermos um
pouco mais sobre os Dogmas que são dedicados à Maria. Seguiremos não
uma lógica humana, mas a lógica histórica. Começaremos pelo Dogma da
Maternidade Divina, depois da Virgindade Perpétua de Nossa Senhora, a
Imaculada Conceição, e por último a Assunção de Nossa Senhora.
Para falarmos dos dogmas Marianos precisamos primeiro entender o
que é um dogma. O padre Silvio explica dogma como “uma verdade de fé,
deﬁnida de forma explícita e solene pelo magistério da Igreja, que faz isso
através de formulações dogmáticas que se caracterizam pela brevidade.
Um texto breve que tem coesão e consistência é exatamente esse caráter da
brevidade que transmite e proclama uma deﬁnição da Igreja vinculada a
um aspecto da fé”.
O dogma da Maternidade Divina ou Maria Mãe de Deus foi proclamado
no Concílio de Éfeso em 431. Segundo o padre, “a Igreja já aﬁrmava, em
torno da pessoa de Jesus Cristo, a natureza humana e divina do verbo
encarnado”, ou seja, as discussões não eram tanto sobre Maria, mas sobre
a condição, a dignidade de Jesus Cristo. A Igreja então aﬁrmava que, na
única pessoa do verbo, existe a natureza humana e divina. Havia algumas
heresias naquele contexto, em que procuravam dividir a pessoa de Jesus
Cristo, provocando, de certa forma, e causando dúvidas de fé no povo
cristão. Sendo assim, a Igreja sentiu a necessidade de, nessa deﬁnição acerca
de Maria como a mãe de Deus, anunciar a pessoa integral de Jesus Cristo, o
verbo encarnado na sua natureza humana e divina em Jesus”.
Maria como “Theotókos”, Mãe de Deus, aparece nas Sagradas Escrituras
cerca de 25 vezes e uma das narrações mais conhecidas é na sua visita, já
grávida, à sua prima Isabel. A mãe de João Batista exclama: “Como posso
merecer que a Mãe do meu Senhor me venha visitar!”. Em um segundo
momento, aparece no início do Evangelho de São João (1,14), ele diz: “E a
Palavra se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória
que recebe do seu Pai como ﬁlho único, cheio de graça e verdade”, ou seja, o
Verbo se fez carne no seio de Maria, gerado na natureza humana de Maria.
A pergunta que ﬁca é a seguinte: como uma mulher pode ser a mãe de
Deus? Segundo o padre Silvio, “As reﬂexões sobre a Maternidade Divina
de Maria ou “Theotókos” (Maria mãe de Deus) são mais que reﬂexões e
discussões mariológicas. São discussões e reﬂexões cristológicas, ou seja, em
torno da pessoa de Jesus Cristo, uma única pessoa, o verbo eterno, gerado
desde toda eternidade no Pai e pelo Pai, a segunda pessoa da Santíssima
Trindade. Logo, a natureza divina vem do Pai de toda a eternidade, mas
Deus quis, e na sua benevolência, voltou-se para humanidade assumindo
a carne humana. Então Maria não é a mãe do divino, mas é a mãe do verbo
encarnado, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Como é
essa divindade que sustenta a natureza humana e divina, a Igreja sempre
proclamou Maria como a Mãe de Deus”.

Aos nossos ouvidos, pode soar como desrespeito o ato de Jesus
chamar sua mãe de mulher. Nesse sentido, o padre diz que existem
dois argumentos para explicar essa situação. “Geralmente se coloca dois
argumentos. O primeiro seria como uma expressão cultural que, para
nós, pode parecer com falta de respeito. No entanto, para outras pessoas,
dizem que é a forma mais respeitosa de se tratar uma mulher. O outro
argumento usado é visto na construção literária do Evangelho de João,
onde Jesus, por dois momentos, se refere a Maria como mulher. Primeiro
nas Bodas de Caná, quando Maria intercede pelo casal e Jesus diz:
‘Mulher o que tenho a ver com isso?’ e depois aos pés da Cruz, quando
Jesus diz ‘Mulher eis aí o teu ﬁlho’, se referindo a João”.
“Jesus chama Maria de mulher para dar um papel especial, por
resgatar a inﬁdelidade de Eva. Ela não se deixa levar pela serpente, mas
pisa na cabeça da mesma, como uma antecipação da Glória, quando ela é
assunta ao céu”, disse o padre.
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CATEQUESE DO PAPA

A VELHICE – N. 7

Imagem: Internet

Noemi, a
aliança entre
as gerações que
abre o futuro
Estimados irmãos e irmãs!

H

oje continuamos a reﬂetir sobre os idosos, sobre os avós, sobre a
velhice, palavra que parece feia, mas não, os velhos são grandes,
são belos! E hoje deixar-nos-emos inspirar pelo maravilhoso livro
de Rute, uma preciosidade da Bíblia. A parábola de Rute ilumina a
beleza dos laços familiares que são gerados por uma relação que vai além
do vínculo do casal. Laços de amor capazes de serem igualmente fortes, nos
quais irradia a perfeição daquele poliedro dos afetos fundamentais que formam a gramática familiar do amor. Esta gramática traz força vital e sabedoria geradora ao conjunto das relações que ediﬁcam a comunidade. Em comparação com o Cântico dos Cânticos, o livro de Rute é como o outro painel
do díptico do amor nupcial. Tão importante como essencial, celebra o poder
e a poesia que devem habitar os laços de geração, parentesco, dedicação e
ﬁdelidade que envolvem toda a constelação familiar. E que se tornam até
capazes, nas conjunturas dramáticas da vida de um casal, de conferir uma
força de amor inimaginável, capaz de relançar a esperança e o futuro.
Sabemos que os clichês sobre os laços de parentesco criados pelo
casamento, sobretudo o da sogra, aquele vínculo entre sogra e nora, falam
contra esta perspectiva. Mas, precisamente por esta razão, a palavra de
Deus torna-se preciosa. A inspiração da fé pode abrir um horizonte de
testemunho que vai contra os preconceitos mais comuns, um horizonte que
é precioso para toda a comunidade humana. Convido-vos a redescobrir
o livro de Rute! Especialmente na meditação sobre o amor e na catequese
sobre a família.
Este pequeno livro contém também um valioso ensinamento sobre
a aliança das gerações: onde a juventude se mostra capaz de dar novo
entusiasmo à idade madura – isto é essencial: quando a juventude restitui
entusiasmo aos idosos – onde a velhice se mostra capaz de reabrir o futuro
para a juventude ferida. No início, a idosa Noemi, embora movida pelo afeto
das noras, viúvas dos seus dois ﬁlhos, é pessimista quanto ao seu destino
num povo que não é o seu. Por conseguinte, ela encoraja afetuosamente
as jovens viúvas a regressarem às suas famílias para reconstruírem a vida
– aquelas viúvas eram jovens –. Diz: “Não posso fazer nada por vós”. Isto
já parece ser um ato de amor: a idosa, sem marido nem ﬁlhos, insiste para
que as suas noras a abandonem. No entanto, é também uma espécie de
resignação: não há futuro possível para as viúvas estrangeiras, privadas da
proteção dos seus maridos. Rute sabe disto e resiste a esta generosa oferta,
não quer voltar para a sua casa. O vínculo que se estabeleceu entre sogra e
nora foi abençoado por Deus: Noemi não pode pedir para ser abandonada.
Inicialmente, Noemi parece mais resignada do que feliz com esta oferta:
talvez ela pense que este estranho vínculo aumentará o risco para ambas. Em
certos casos, a tendência do idoso ao pessimismo precisa de ser contrastada
pela pressão afetuosa dos jovens.
De fato, Noemi, comovida pela dedicação de Rute, sairá do seu
pessimismo e até tomará a iniciativa, abrindo um novo futuro para Rute. Ela
instrui e encoraja Rute, a viúva do seu ﬁlho, a conquistar um novo marido
em Israel. Booz, o candidato, mostra a sua nobreza, defendendo Rute dos
homens seus empregados. Infelizmente, este é um risco que também se
veriﬁca hoje.

O novo matrimônio de Rute é celebrado e os mundos são de novo
paciﬁcados. As mulheres de Israel dizem a Noemi que Rute, a estrangeira,
vale “mais de sete ﬁlhos” e que o matrimônio será uma “bênção do
Senhor”. Noemi, que estava cheia de amargura e dizia até que o seu
nome era amargura, na sua velhice conhecerá a alegria de desempenhar
um papel na geração de um novo nascimento. Vede quantos “milagres”
acompanham a conversão desta idosa! Ela converte-se ao compromisso de
se tornar disponível, com amor, para o futuro de uma geração ferida pela
perda e em risco de abandono. As frentes de recomposição são as mesmas
que, de acordo com as probabilidades desenhadas pelos preconceitos do
senso comum, deveriam gerar fraturas insuperáveis. Em vez disso, a fé e o
amor permitem que sejam superados: a sogra supera o ciúme do próprio
ﬁlho amando o novo vínculo de Rute; as mulheres de Israel superam a
desconﬁança em relação ao estrangeiro (e se as mulheres o ﬁzerem, todos
o farão); a vulnerabilidade da jovem sozinha, perante o poder do homem,
reconcilia-se com uma relação cheia de amor e respeito.
Tudo porque a jovem Rute se obstinou a ser ﬁel a um vínculo exposto
a preconceitos étnicos e religiosos. E retomo o que disse no início, hoje a
sogra é um personagem mítico, a sogra, não digo que pensamos nela como
o diabo, mas pensamos sempre nela como uma ﬁgura má. Mas a sogra é a
mãe do teu marido, é a mãe da tua esposa. Pensemos hoje neste sentimento
um pouco generalizado de que a sogra, quanto mais longe estiver, melhor
é. Não! Ela é mãe, é idosa. Uma das coisas mais belas das avós é ver os
netinhos, quando os ﬁlhos têm ﬁlhos, revivem. Prestai atenção à relação que
tendes com as vossas sogras: por vezes são um pouco especiais, mas deramvos a maternidade do cônjuge, deram-vos tudo. Pelo menos é preciso fazêlas felizes, a ﬁm de que levem em frente a sua velhice com felicidade. E
se tiverem algum defeito, devemos ajudá-las a corrigir-se. Também a vós,
sogras, digo-vos: cuidado com a língua, porque a língua é um dos pecados
mais terríveis das sogras, cuidado.
E Rute neste livro aceita a sogra, fazendo-a reviver, e a idosa Noemi
toma a iniciativa de reabrir o futuro para Rute, em vez de apenas desfrutar
do seu apoio. Se os jovens se abrirem à gratidão pelo que receberam, e os
idosos tomarem a iniciativa de relançar o seu futuro, nada poderá impedir o
ﬂorescimento das bênçãos de Deus entre os povos! Por favor, que os jovens
falem com os avós, que os jovens falem com os idosos, que os idosos falem
com os jovens. Devemos restabelecer esta ponte com vigor, nela há uma
corrente de salvação, de felicidade. Que o Senhor nos ajude, fazendo isto,
a crescer em harmonia nas famílias, aquela harmonia construtiva que vai
dos idosos aos mais jovens, aquela ponte positiva que devemos preservar
e conservar.

Praça São Pedro, 27 de abril de 2022
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MARCUS TULLIUS
Mestrando em Comunicação pela PUC Minas. Filósofo e
publicitário. Coordenador geral da Pascom Brasil, membro
do Grupo de Reflexão em Comunicação da CNBB. Autor
do livro Esperançar: a missão do agente da Pastoral da
Comunicação, pela Editora Paulus.

V

ocê que acompanha esta coluna no
Encontro Semanal certamente já
se deu conta que não é a primeira
vez, neste ano, que escrevo sobre a
escuta. Se essa repetição causa certo enfado
peço, de antemão, sinceras desculpas.
Mas, tenho convicção de que este tema
não se esgota em um texto só e nós ainda
precisamos muito de ruminá-lo. A escuta,
mais do que uma etapa no processo, é
uma atitude permanente em uma Igreja
que deseja ser sinodal e é essencial para a
comunicação humana. Esta é a motivação
do papa Francisco na mensagem para o 56º
Dia Mundial das Comunicações Sociais,
que será celebrado em 29 de maio.
Depois do “ir” e “ver”, na mensagem
de 2021, o tema escolhido para este ano é “escutar com o ouvido do
coração”. Para o papa Francisco, “estamos perdendo a capacidade de
ouvir a pessoa que temos à nossa frente. [...] Ao mesmo tempo, a escuta
está experimentando um novo e importante desenvolvimento em campo
comunicativo e informativo”. Ele também reﬂete que “escutar é decisivo na
gramática da comunicação e condição para um autêntico diálogo”.
A jornalista Carla Faour, no livro A arte de escutar, aﬁrma que “as pessoas
esquecem que quem nunca escutou não sabe como emitir o som. As pessoas
esquecem que a escuta precede a fala”. Nossa sociedade, e também a
Igreja, privilegia pouco a escuta. Aquela escuta autêntica, atenciosa, aberta.
Talvez se ouça muito, mas se escute pouco. Está aí um desaﬁo para os
comunicadores de hoje, principalmente neste contexto sinodal, que é o de
oferecer, para além dos ouvidos, a capacidade de escuta. Esta é a missão da

Igreja ao se colocar no ambiente comunicacional: dos meios tradicionais às
mídias digitais, ela não está só para emitir a sua palavra, mas também para
escutar aqueles que a procuram neste lugar.
Um aspecto importante a ser destacado da mensagem é que não escutamos
apenas com o ouvido, mas com todo o nosso ser, pois “a verdadeira sede da
escuta é o coração”. E, como encontramos em Mateus 6,21, “onde estiver o
teu tesouro, aí estará também o teu coração”. É preciso que o nosso coração
tenha ouvidos.
Segundo Faour, “escuta-se com todas as células do corpo. Escuta-se
com as mãos, com os olhos, com a respiração, escuta-se, inclusive, com os
ouvidos”. Que a celebração de mais um Dia Mundial das Comunicações
Sociais, um presente do Concílio Vaticano II a todos os comunicadores, nos
ajude a redescobrir esta escuta integral, na qual se escuta, inclusive, com os
ouvidos.
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LEITURA ORANTE

“As minhas ovelhas escutam a minha voz[...]”
EULRIERIS RAMOS DE SOUZA (SEMINARISTA)
(Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney)

Estimados irmãos e irmãs em Cristo,
o Evangelho do Domingo do Bom Pastor
nos conduz a reﬂetir sobre três atitudes
fundamentais para, de fato, buscarmos,
como parte do rebanho, o caminho das
águas repousantes e da casa do Senhor,
o caminho conduzido pelo grande Pastor
das nossas almas.
Antes de tudo, precisamos contemplar
qual é a minha natureza e a quem eu
pertenço, isto é, natureza de ovelha e
pertencente ao Bom Pastor, o que faz toda
diferença. Ser ovelha signiﬁca ser dócil e
ter mansidão de coração, bem como não
poder viver de modo isolado, mas sempre
unida às outras ovelhas do rebanho.
Em segundo lugar, é preciso saber
escutar a voz do pastor. Não é apenas
ouvir o som, mas ir ao encontro e ser
conduzida pela voz distinta do seu pastor.

A voz do Bom Pastor se distingue por ser
voz amorosa, que acalma e traz paz ao
coração, mesmo se o terreno por onde se
passa tenha, às vezes, algumas pedras que
podem causar dor ao caminhar.
Por último, pertencer ao rebanho
do Senhor signiﬁca seguir sempre em
frente, conﬁante e decididamente, ou
seja, abandonar-se aos cuidados do Bom
Pastor. Quantos não chegam ao repouso
da paz e vivem sem alegria no coração por
não acreditarem na força do Bom Pastor
que sempre age na nossa vida, cuidando
de cada detalhe do nosso caminhar.
Que possamos implorar continuamente
a Deus, em nossas orações, a graça da
fortaleza e da alegria para o rebanho de
Deus, que sempre são distribuídas com
grande generosidade pelo Bom Pastor,
nosso Senhor Jesus Cristo.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: At 11,1-18; Sl 41(42); Jo10,1-10. 3ª-f.: At 11,19-26; Sl 86(87); Jo 10,22-30. 4ª-f.: At
12,24-13,5a; Sl 66(67); Jo 12,44-50. 5ª-f.: At 13,13-25; Sl 88(89); Jo 13, 16-20. 6ª-f.: At 13, 26-33; Sl 2; Jo 14,16. Sábado: São Matias, Apóstoso, festa – At 1,15-17.20-26; Sl 112(113); Jo 15,9-17. Domingo: 5º Domingo da

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Jo 10,27-30 (página 1482 – Bíblia das
Edições CNBB)
Passos para a leitura orante:
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.
4º Domingo da Páscoa – Ano C. Liturgia da Palavra: At
13,14.43-52; Sl 99,2.3.5 (R. 3c); Ap 7,9.14b-17; Jo 10,27-30.

Páscoa – At 14, 21b-27; Sl 144(145); Ap 21,1-5a. ; Jo 13,31-33a.34-35.

ARQ. INDICA
Sugestão de livro
São Paulo VI disse em um dos seus discursos que devemos: “Buscar
na Virgem Mãe de Deus a forma mais autêntica da perfeita imitação
de Cristo”. E mais, disse: “O conhecimento da verdadeira doutrina
católica sobre a Bem-aventurada Virgem Maria continuará sempre
uma chave para a compreensão exata do mistério de Cristo e da
Igreja” (21-11-1964).
Maria é portadora de todas as virtudes, a “cheia de graça”, é em
sua Escola de vida que devemos aprender a imitá-la para viver
segundo a vontade de Deus. Ela é “o molde da santidade”, disse
Santo Agostinho. É nela que devemos nos espelhar para conseguir
viver as virtudes.

