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PALAVRA DO ARCEBISPO

Editorial
Na edição do Encontro Semanal
desta semana traremos uma matéria
especial sobre a formação permanente dos presbíteros, que aconteceu nos
dias 10 e 11, na Cidade da Comunhão.
A professora doutora, Aline Amaro, foi responsável pela assessoria do
tema. Nossa matéria de capa apresentará mais um Dogma Mariano. Nesta
semana o frei Jonas Nogueira falará
sobre a Virgindade Perpétua de Maria.
Na página 4, você vai conhecer o
trabalho desenvolvido no Instagram

pelo Seminário Santa Cruz. O “Docat
Gyn” tem o objetivo de promover o
conhecimento da Doutrina Social da
Igreja por meio de pequenos vídeos.
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

DOM JOÃO JUSTINO

Arcebispo Metropolitano de Goiânia

A

comunicação humana tem um recurso fundamental: o
ato de perguntar. É maravilhoso observar as crianças
no momento em que elas começam a elaborar suas
perguntas. Parecem encontrar na expressão “por
que?” uma espécie de passagem para novas descobertas.
Sabe-se que pouco a pouco elas vão diminuir a frequência
das perguntas. A partir de então, é provável que esteja
internalizado em suas estruturas de linguagem e pensamento,
para toda a vida, o recurso de perguntar e, também, de se
perguntar, o que cessará só depois do último suspiro.
A curiosidade e a contemplação são fundamentos da
inteligência. O desejo de entender isto ou aquilo desencadeia
muitas interrogações. É na procura por respostas que vai se
construindo o conhecimento humano, procura que jamais
deveria ser tolhida ou interrompida. É triste ver adultos
cerceando o interesse das crianças em compreender algo novo
que estão a perceber. Bendita seja a curiosidade das crianças que
as projeta para fora de si e as coloca diante de novos horizontes.
Para quem educa, sobretudo as crianças, talvez nada seja
mais importante do que as despertar para que elaborem suas
indagações. Isso não signiﬁca que todas as respostas serão
encontradas fácil e imediatamente. No entanto, tal realidade
não deve servir de desestímulo para o hábito de perguntar.
Quem conhece os evangelhos há de se lembrar das muitas
perguntas formuladas por Jesus em diálogos de grande
densidade humana e espiritual. Talvez a mais pungente de
todas as perguntas feitas por Jesus seja: “O que queres?” Com
essa pergunta, Jesus chamava o interlocutor à experiência de
si mesmo e ao compromisso de assumir seu desejo, sua busca,
sua procura. De outra parte, Jesus não fugiu das perguntas
que lhe apresentavam. Elas se tornavam oportunidade de
ensinamento e de interpelações. Isso ilustra como a fé apela
à razão e, também, como a razão pode ser iluminada pela
fé. Ter fé, mais do que possuir respostas, é não ter receio de
perguntar, mesmo quando o mistério pede silêncio e espera.
Fugir das perguntas é perder a chance de reﬂetir e de
ponderar, de encontrar a resposta, ainda que provisória.
Impedir alguém de apresentar suas questões é reduzi-lo à
condição de não-pessoa, ou seja, retirar dele o potencial de
diálogo. Quando alguém diz que “é melhor não perguntar”,
pode estar buscando o conforto de não ter de exercitarse na conversação que descortina novos olhares e novas
percepções. Os regimes autoritários, por exemplo, tendem a
evitar qualquer forma de questionamento. Isso nos faz chegar
à política compreendida como espaço fecundo para a arte do
diálogo. Aqueles que governam precisam não apenas saber
como lidar com as perguntas, mas, inclusive, precisam gostar
de ser instigados à busca de respostas em favor do bem comum.
E não podem se esquecer de que a sabedoria das perguntas
contém a força profética da denúncia. No âmbito da política,
quando se fala da “pergunta que não quer calar” emerge um
forte indicativo de algo não respondido que está a corroer a
conﬁança. E não se governa sem conﬁança, muito menos com
respostas falsas ou com subterfúgios. As perguntas clamam
pela sabedoria da escuta e pela verdade das respostas.
Trecho do livro “Diakonia da Palavra”,
de Dom João Justino de Medeiros Silva.
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História da Igreja em Goiás
Dom Emanuel Gomes de Oliveira e a
EDUCAÇÃO SUPERIOR EM GOIÁS
PE. MAXIMILIANO COSTA
Mestre em História

O Estado de Goiás, no final da década de 1920 e início da década de 1930,
passava por grandes desafios no que diz respeito à carência de suas estruturas.
No campo da educação não era diferente. Foi esse contexto que Dom Emanuel
Gomes de Oliveira encontrou logo que assumiu a sua função como bispo de Goiás,
em 1924. Diante dessa carência existente, uma de suas prioridades foi a educação.
Portanto, ele deu uma contribuição considerável nessa área, principalmente
lançando as bases para a implantação da educação superior em Goiás.
No processo de instauração da educação superior em Goiás, D. Emanuel
foi pioneiro, pois, mediante o seu trabalho consolidou-se no futuro o que viria
a ser a primeira universidade do Centro-Oeste brasileiro. Dom Emanuel Gomes
de Oliveira sempre atuou na educação, ficou conhecido como o “Arcebispo da
Instrução”, durante o seu episcopado (1924-1955) se dedicou a fundação de
escolas em todo o estado de Goiás. Sendo salesiano, uma de suas preocupações
era a propagação da educação em todos os níveis. Ele considerava a instrução
e educação como faróis na vida. Assim sendo, o seu trabalho consolidou os
fundamentos para o início da educação superior na recém-criada, Goiânia, a nova
capital de Goiás.
Para tão grande seara, não havia mão de obra qualificada em Goiás que pudesse
atender toda essa demanda educacional, por isso, D. Emanuel estimulou a vinda das
congregações religiosas para colaborar nas escolas. Trouxe os salesianos para atuar
em Silvânia e depois Goiânia, os padres do Verbo Divino para cuidar do seminário,
os Estigmatinos para Morrinhos, os Franciscanos para Anápolis. Das congregações
femininas vieram as Filhas de Maria Auxiliadora para Silvânia, as Agostinianas que
já estavam em Catalão vieram para Goiânia, as Dominicanas, que já estavam na
cidade de Goiás, foram também para Goiânia e Formosa, reforçou as Franciscanas
que já estavam no Colégio Santa Clara, bem como as Irmãs de Jesus Crucificado
para Ipameri.
Dom Emanuel teve uma forte atuação para a implantação da educação superior
em Goiás, e foi ele a lançar as bases, que depois resultou na fundação da primeira
universidade de Goiás. O primeiro fato a ser considerado é a fundação da Santa Casa
de Misericórdia de Goiânia, em 1937, que se dá graças a iniciativa de D. Emanuel
com o apoio da Sociedade de São Vicente de Paulo. Um outro acontecimento
importante desse período foi a criação da Sociedade de Educação e Ensino de
Goiás, criada por D. Emanuel em 1948, sociedade civil cuja a finalidade era manter
viva a chama do ideal de instruir e educar. E foi por meio dessa associação que o
bispo fomentou o surgimento de uma universidade em Goiás.
Na celebração de seus 25 anos de ordenação episcopal que também aconteceu
em 1948, foi do seu desejo a realização de um Congresso Eucarístico em Goiânia.
Esse congresso teve grande impacto eclesial e social, pois D. Emanuel lançou a ideia
de criação da Universidade do Brasil Central, assim sendo, nomeou uma comissão
de estudos que, em outubro, entregou um minucioso relatório ao governador
Jerônimo Coimbra Bueno. Acompanhado de um anteprojeto de lei, que por meio
do deputado Hélio Seixo de Brito, transformou na Lei n.192, de 20 de outubro de
1948, que criava a Universidade do Brasil Central.
Dom Emanuel se empenhou na fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras, que se agregaria às faculdades já existentes, Faculdade de Farmácia e
Odontologia e a Faculdade de Enfermagem. No entanto, houve muitos entraves
para que esse processo de desenvolvimento da educação superior pudesse
deslanchar em Goiás, um deles era a manutenção dos custos. Sendo assim, D.
Emanuel foi ao Rio de Janeiro, para conversar com alguns parlamentares com
quem ele tinha contato, e com isso conseguiu colocar no Orçamento da União que
subsidiava a educação, a demanda de Goiás, e foi aprovado a verba ordinária de
Cr$ 2.500.000,00, por ano para cada uma das faculdades. Isso contribuiu para que
se construísse os primeiros prédios dessas faculdades, na Praça Universitária. Em
meio a esse processo ainda nasce mais duas faculdades, a Faculdade de Ciências
Econômicas e Agrárias, motivada pela Federação das Indústrias do Estado de
Goiás e a Faculdade de Belas Artes. Mesmo em meio aos desafios, dificuldades
e provações, D. Emanuel não desistiu deste ardoroso sonho de colocar Goiás na
esteira do desenvolvimento educacional.
Quando D. Emanuel faleceu em 12 de maio de 1955, de acordo com a Revista
da Arquidiocese de Goiânia publicada em 1961, havia em Goiás 57 escolas de
ensino primário, 31 ginásios, 5 colégios de ensino médio, 21 escolas normais, 4
escolas técnicas de comércio e 5 faculdades de ensino superior.

Maio de 2022

Arquidiocese de Goiânia

ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

3

Formação Permanente de Presbíteros

A evangelização pelas redes sociais


TALITA SALGADO

N

Dentro da temática, a doutora Aline propôs linhas para o estudo, as quais
destacamos para traçar um panorama do que norteou as reﬂexões nestes dois
dias de formação: “Metanoia digital: por uma conversão pastoral em tempos
digitais”; “Igreja sinodal em saída: o desaﬁo de se conectar e caminhar
juntos”; “Com quem compartilhar: gerações digitais”; “Evangelização na
era digital: desaﬁos e perspectivas” e “Comunicação on-life: o que, quando,
como, e para que compartilhar”.
Outra abordagem destacada foi a realidade dos inﬂuenciadores e
evangelizadores digitais. Segundo a pesquisadora, um fenômeno bem
brasileiro que tem “um impacto importante na eclesiologia, na forma de ver,
pensar e perceber a Igreja como um todo, pois cada sacerdote representa
essa Igreja, comunica essa fé”. Ela acredita também que essa realidade pode,
sim, trazer bons frutos para a evangelização a partir do discernimento e da
responsabilidade.
A professora Aline, durante toda a formação, ressaltou a vasta literatura
da Igreja dedicada à comunicação, mencionando os papas que sempre

Fotos: Rúdger Remígio

os dias 10 e 11, no auditório São Paulo VI, na Cidade da
Comunhão, foi realizada a Formação Permanente de Presbíteros
da Arquidiocese de Goiânia. O tema escolhido foi “Evangelizar
pelos meios de comunicação e redes sociais: desaﬁos e
perspectivas”. A assessoria foi da Dra. Aline Amaro da Silva, jornalista,
professora, pesquisadora da PUC Minas e doutora em Teologia. Devido
ao tema, excepcionalmente, a formação contou também com a presença
de diáconos transitórios e da equipe do Vicariato para Comunicação.
O encontro iniciou com a oração das Laudes, o arcebispo Dom João
Justino proferiu as primeiras palavras, dando boas-vindas e fazendo
pequena introdução da importância e da pertinência da reﬂexão
proposta acerca da comunicação. Logo em seguida, o padre Carlos
Gomes, coordenador do Clero, explicou a dinâmica da formação e
agradeceu a presença de todos.

tiveram a preocupação acerca do tema, com o exemplo, atualmente, do
papa Francisco, que fala diretamente sobre a comunicação: “os mass media
podem ajudar a sentir-nos mais próximos uns dos outros; a fazer-nos
perceber um renovado sentido de unidade da família humana, que impele
à solidariedade e a um compromisso sério para uma vida mais digna.
(…) Particularmente, a internet pode oferecer maiores possibilidades de
encontro e de solidariedade entre todos; e isto é uma coisa boa, é um dom
de Deus. Mas é necessário veriﬁcar, continuamente, que as formas atuais
de comunicação nos orientem efetivamente para o encontro generoso, a
busca sincera da verdade íntegra, o serviço, a aproximação dos últimos e o
compromisso de construir o bem comum. Ao mesmo tempo, não podemos
aceitar um mundo digital projetado para explorar as nossas fraquezas e
tirar fora o pior das pessoas” (Fratelli Tutti, 205)
O coordenador do Clero, padre Carlos Gomes, acredita que o encontro
superou as expectativas e que a presença do arcebispo, em tempo integral,
foi importante como um grande incentivo para os padres. Segundo
ele, o tema atual, explanado com muita competência pela assessoria, é
fundamental para os padres, “não podemos esquecer que não falamos
por nós mesmos, falamos em nome da Igreja, e isso requer cuidado,
preparação e formação”.
O padre Carlos considera que três pontos merecem destaque: a
preocupação e a proximidade de Dom João Justino com a formação do
Clero, a visão de comunicação ampla do arcebispo e a oportunidade e boa
convivência dos padres nos dias de formação.
O primeiro dia encerrou-se na Igreja Santíssimo Sacramento com
Celebração Eucarística presidida por Dom João, que em sua homilia
ressaltou que a Igreja é chamada a Evangelizar diante dos desaﬁos de
cada tempo, com as realidades que cada um oferece.
Dom João destacou a participação expressiva e a interatividade ao
longo do encontro e enfatizou que espera que a iniciativa tenha sido uma
oportunidade de reﬂetir a importância da presença da Igreja, por meio
do Clero, “sempre na linha do discernimento daquilo que promove a
comunhão à luz do Evangelho de Jesus Cristo”.
Ao ﬁnal da Formação, foi realizada a reunião do Conselho Presbiteral.
A próxima Formação Permanente dos Presbíteros está prevista para
setembro.
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SUZANY MARQUES
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este mês de maio, o papa Francisco nos convida a rezar pela fé dos jovens. No vídeo
divulgado pela intenção de oração, o pontíﬁce fala que quando se pensa em um
modelo ao qual os jovens possam se identiﬁcar, logo ele pensa em Maria. “A sua
coragem, a sua escuta e a sua dedicação ao serviço”.
Este tema é de suma importância, visto que o número de jovens ﬁéis católicos vem caindo
no Brasil cada dia mais. Numa pesquisa, deste ano, divulgado pelo Datafolha, mostra que em
São Paulo o número de jovens que se dizem sem religião supera o número de jovens católicos
ou evangélicos.
O Santo Padre diz ainda: “Não se esqueçam que para seguir Maria precisam discernir
e descobrir o que Jesus quer de vocês, e não o que vocês pensam que podem fazer”. Mas
como os jovens podem descobrir isso? O papa aconselha que para ter esse discernimento é
importante que os jovens escutem os mais velhos, como base ele sugere os avós.
Os avós precisam ser a base para os seus netos. “Nas palavras dos avós, encontrarão uma
sabedoria que vos levará para além das questões do momento. Eles irão dar a vocês uma
visão geral das vossas preocupações”. Isso é de extrema importância em um país onde a
população idosa cresce a cada dia, e a população jovem diminui.
Papa Francisco mostrou grande preocupação sobre o tema da intenção de oração deste
mês que, na audiência geral, do dia 4 de maio, pediu que os idosos testemunhem a honra e fé
aos jovens que os olham. “A fé merece respeito e honra, a coerência pode abrir um caminho
de vida belíssimo aos jovens”, disse.
Ao ﬁnal do vídeo de intenção de oração do mês de maio, o papa pede: “Rezemos, irmãs
e irmãos, para que os jovens, chamados a uma vida plena, descubram em Maria o estilo de
escuta, a profundidade do discernimento, a coragem da fé e a dedicação ao serviço”. Desta
forma, não podemos deixar que a fé seja dissipada nos jovens, pois é de grande preocupação
o número de pessoas mais novas que se dizem sem religião. Por isso seja você um veículo de
evangelização entre os mais novos.

Do

promove o
conhecimento da

Doutrina Social
da Igreja
Promovido pelo Seminário Santa Cruz da Arquidiocese de Goiânia,
o projeto Docat Gyn tem como objetivo promover o conhecimento da
Doutrina Social da Igreja através de pequenos vídeos que são divulgados
através do Instagram.
O seminarista Guilherme Cunha, um dos responsáveis pelo projeto,
explicou um pouco mais sobre a ação. “O objetivo é tornar conhecida a
Doutrina Social da Igreja. Queremos, por meio desses vídeos, mostrar
quais são os fundamentos da nossa ação caritativa da Igreja. Não deixar
que essa ação seja simplesmente motivada por outros ﬁns, que não o
amor a Jesus Cristo, que não amor à Igreja. Com a vontade, realmente,
de mostrar para o mundo que nós fazemos o bem, porque primeiro Deus
nos amou”.
A ideia do projeto nasceu dos seminaristas, da vontade de mostrar
para a comunidade o que eles vivenciam em seu cotidiano de estudo.
“O Docat Gyn surgiu com a vontade dos seminaristas de traduzir para
comunidade e também para os jovens, por meio das redes sociais, aquilo
que a gente vê em sala de aula, aquilo que a gente vivencia também na
pastoral. Unir a teoria com a nossa prática pastoral, os ensinamentos da
Igreja aos nossos cursos de ﬁlosoﬁa e teologia, especialmente a doutrina
da Igreja que se refere à doutrina social”, explicou o seminarista.
O projeto já está chegando ao ﬁnal. Os próximos vídeos tratarão sobre
o meio ambiente, sobre a paz e também sobre a ação caritativa no mundo.
Acompanhe todos os episódios do projeto pelo Instagram @docatgyn.
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é uma prova do Amor de Deus
MARCOS PAULO MOTA
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A

O querer de

Deus

em nossa vida é um grande

mistério de amor.

o continuar nosso caminho com Maria, neste mês de maio, vamos
falar do Dogma da Virgindade Perpétua de Nossa Senhora,
lembrando que não vamos seguir uma lógica humana, mas uma
lógica histórica. Na edição passada, falamos sobre o Dogma
da Maternidade Divina, também conhecido como Maria Mãe de Deus, e
vimos que Maria só é Mãe de Deus, porque é Mãe de Jesus, que é Deus.
Neste segundo capítulo da nossa série sobre os dogmas, o frei Jonas
Nogueira da Costa vai nos ajudar a entender sobre a Virgindade Perpétua.
Frei Jonas explica que “este dogma pode ser entendido em três dimensões:
a primeira é que a Virgindade Perpétua é um Dom do Espírito Santo, já
que é ele quem provoca, quem convida e quem dá força para que o ser
humano possa seguir neste caminho de virgindade. Assim, se é uma ação do
Espírito Santo, essa ação é de fecundidade e de serviço a Deus. A segunda
dimensão é a Resposta de Maria para esse seguimento na virgindade e na
maternidade, bem como para permanecer como consagrada a Deus por
toda a vida, por isso o dogma fala de uma virgindade perpétua, ou seja,
Maria é consagrada a Deus de modo perpétuo. A terceira dimensão é o
Sinal, o sinal que este dogma traz é sobretudo cristológico, ou seja, ele
fala de Maria enquanto consagrada a Deus de modo particular, mas fala
também de Jesus, pois sendo Maria Virgem, fala para nós que Jesus é dado
totalmente a nós por Deus Pai”.
Frei Jonas explica que este dogma é ﬁrmado nos textos dos Evangelhos
de Lucas e Mateus, quando há o relato da concepção virginal de Maria.
Ou seja, quando o anjo Gabriel vem dar a notícia que Maria será a Mãe
do Filho de Deus por graça de Deus e ação do Espírito Santo. Antes
mesmo de sua deﬁnição mais precisa, ele aparece nas proﬁssões de fé
mais antigas. “Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, não criado,
consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós,
homens, e para nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito
Santo no seio da virgem Maria e se fez homem”, como rezamos no Creio
Niceno-Constantinopolitano. Em 531, no Concílio de Latrão, se alcançou
uma expressão dogmática mais precisa. A Igreja sempre acreditou na
virgindade perpétua de Maria.
O querer de Deus em nossa vida é um grande mistério de amor. Isso
também aconteceu no caso de Maria, para que ela continuasse virgem
mesmo após o nascimento do Senhor. “Tudo que Deus faz é com amor, e
faz olhando para o ser humano. Deus amou Maria desde a criação e deu
a ela a vocação e o seguimento virginal e materno. Sendo assim, a Igreja
entendeu que o amor de Deus por Maria e a sua resposta de consagração é
uma coisa que jamais acabaria”, disse o frei ao falar sobre Maria continuar
virgem mesmo após o parto.
Amor e fecundidade estão muito ligados ao tema da virgindade.
Segundo frei Jonas “Maria foi envolvida em um mistério de amor, e o
amor é sempre um mistério virginal, pois é uma expressão de amor a
Deus. Quando olhamos para a Santíssima Virgem, percebemos que o
coração dela pertenceu somente a Deus, consagrando toda sua vida à
vontade de Deus”.
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CATEQUESE DO PAPA

a coerência da fé,
herança da honra
Estimados irmãos e irmãs!

N
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o caminho destas catequeses sobre a velhice, encontramos
hoje um personagem bíblico – um idoso – chamado Eleazar,
que viveu na época da perseguição de Antíoco Epifânio. É
uma bonita ﬁgura. A sua ﬁgura oferece-nos um testemunho
da relação especial que existe entre a ﬁdelidade da velhice e a honra da fé.
Ele é orgulhoso! Gostaria de falar precisamente da honra da fé, não
apenas da coerência, do anúncio e da resistência da fé. A honra da fé
encontra-se periodicamente sob pressão, até violenta, da cultura dos
dominadores, que procura degradá-la, tratando-a como um achado
arqueológico, ou uma velha superstição, um capricho anacrônico e
assim por diante.
A narração bíblica – ouvimos uma pequena passagem, mas é bom
ler tudo – conta o episódio dos judeus forçados por decreto de um rei
a comer carne sacriﬁcada a ídolos. Quando chega a vez de Eleazar,
que era um idoso, 90 anos, muito estimado por todos e inﬂuente, os
oﬁciais do rei aconselharam-no a fazer uma simulação, ou seja, ﬁngir
que comia carne sem realmente o fazer. Hipocrisia religiosa, há tanta
hipocrisia religiosa, hipocrisia clerical. Dizem-lhe: “Mas sê um pouco
hipócrita, ninguém se aperceberá”. Desta forma Eleazar seria salvo, e
– disseram – em nome da amizade aceitaria o seu gesto de compaixão
e afeto. Aﬁnal – insistiam – tratava-se de um gesto mínimo, ﬁngir que
se come, mas não comer, um gesto insigniﬁcante.
É pouco, mas a resposta calma e ﬁrme de Eleazar baseia-se num
argumento que nos impressiona. O ponto central é este: desonrar
a fé na velhice, para ganhar um punhado de dias, não pode ser
comparado com a herança que deve deixar aos jovens, a inteiras
gerações vindouras. Que boa pessoa Eleazar! Um idoso que viveu na
coerência da própria fé durante toda a vida, e agora se adapta a ﬁngir
que a repudia, condena a nova geração a pensar que toda a fé tenha
sido uma farsa, uma cobertura exterior que pode ser abandonada,
pensando que pode ser preservada no próprio íntimo. Não é bem
assim, diz Eleazar. Tal comportamento não honra a fé, nem sequer
perante Deus. E o efeito desta banalização externa será devastador
para a interioridade dos jovens. A coerência deste homem que pensa
nos jovens, pensa na herança futura, pensa no seu povo!
Precisamente a velhice – e isto é bom para os idosos – aparece aqui
como o lugar decisivo, o lugar insubstituível para este testemunho.
Um idoso que, devido à sua vulnerabilidade, aceitasse considerar
irrelevante a prática da fé, faria com que os jovens acreditassem
que a fé não tenha alguma relação real com a vida. Parecer-lhes-ia,
desde o seu início, como um conjunto de comportamentos que, se
necessário, podem ser simulados ou dissimulados, porque nenhum
deles é muito importante para a vida.

A VELHICE – N. 8

A antiga gnose heterodoxa, que foi uma armadilha muito poderosa
e muito sedutora para o cristianismo dos primeiros séculos, teorizava
precisamente sobre isto, esta é uma coisa antiga: que a fé é uma
espiritualidade, não uma prática; uma força da mente, não uma forma
de vida. Fidelidade e honra de fé, segundo esta heresia, nada têm a
ver com os comportamentos da vida, as instituições da comunidade,
os símbolos do corpo. A sedução desta perspectiva é forte, porque
interpreta, à sua maneira, uma verdade indiscutível: que a fé nunca
pode ser reduzida a um conjunto de regras alimentares ou de práticas
sociais. A fé é outra coisa. O problema é que a radicalização gnóstica
desta verdade anula o realismo da fé cristã, pois a fé cristã é realista,
a fé cristã não é só recitar o Credo, mas é pensar no Credo, é sentir o
Credo, é fazer o Credo. Agir com as mãos. Ao contrário, esta proposta
gnóstica é um “fazer de contas”, o importante é que dentro você tenha
a espiritualidade e depois pode fazer o que quiser. Isto não é cristão.
É a primeira heresia dos gnósticos, que está muito na moda aqui,
neste momento, em tantos centros de espiritualidade e assim por
diante. E esvazia o testemunho destas pessoas, que mostra os sinais
concretos de Deus na vida da comunidade e resiste às perversões da
mente através dos gestos do corpo.
A tentação gnóstica, que é uma das – digamos a palavra – heresias,
um dos desvios religiosos deste tempo, permanece sempre atual. Em
muitas tendências da nossa sociedade e cultura, a prática da fé sofre
uma representação negativa, por vezes sob forma de ironia cultural,
por vezes com uma oculta marginalização. A prática da fé para estes
gnósticos que já existiam no tempo de Jesus, é considerada como uma
exterioridade inútil e até prejudicial, como um resíduo antiquado,
como uma superstição disfarçada. Em suma, algo para idosos. A
pressão que esta crítica indiscriminada exerce sobre as gerações mais
jovens é forte. Certamente, sabemos que a prática da fé pode tornarse uma exterioridade sem alma – este é outro perigo, o contrário –
mas em si mesma não o é absolutamente. Talvez caiba precisamente
a nós, idosos, uma missão muito importante: restituir à fé a sua honra,
fazê-la coerente como o testemunho de Eleazar, a coerência até ao
ﬁm. A prática da fé não é o símbolo da nossa fraqueza, mas sim o
sinal da sua força. Já não somos jovens. Não estávamos brincando
quando nos pusemos no caminho do Senhor!
A fé merece respeito e honra até ao ﬁm: mudou a nossa vida,
puriﬁcou a nossa mente, ensinou-nos a adoração a Deus e o amor ao
próximo. É uma bênção para todos! Mas toda a fé, não uma parte. Não
negociaremos a fé por um punhado de dias tranquilos, mas faremos
como Eleazar, coerente até ao ﬁm, até ao martírio. Demonstraremos,
com toda a humildade e ﬁrmeza, precisamente na nossa velhice, que
acreditar não é algo “para idosos”, mas é questão de vida. Crer no
Espírito Santo, que renova todas as coisas, e Ele ajudar-nos-á de bom
grado.
Queridos irmãos e irmãs idosos, para não dizer velhos – estamos
no mesmo grupo – por favor, olhemos para os jovens. Eles olham para
nós, não nos esqueçamos disto. Vem-me à mente aquele ﬁlme do pósguerra tão bonito: “I bambini ci guardano” (A culpa dos pais). Podemos
dizer o mesmo com os jovens: eles olham para nós e a nossa coerência
pode abrir-lhes um caminho de vida belíssimo. Ao contrário, uma
eventual hipocrisia fará muito mal. Rezemos uns pelos outros. Que
Deus abençoe todos nós idosos!

Praça São Pedro, 4 de maio de 2022
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FABIANA LONGHI
Arquiteta
Especialista em Espaço Litúrgico e Arte Sacra
Longhi arquitetura – Arquitetura do Sagrado

Fotos: Internet

N

a cidade de Roma, numa igreja paroquial, de arquitetura neogótica, próxima à Basílica de Santa Maria Maior, localiza-se a igreja do
Santíssimo Redentor e Santo Afonso de Maria Ligório. Ao entrar
na igreja encontrará sobre o Sacrário no altar mor, o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de veneração milenar e de atribuição de
muitos milagres.
De autoria desconhecida, este ícone foi pintado sobre uma madeira de
53x41,5cm, nas Ilhas de Creta, Grécia, local rico na produção de ícones bizantinos, e tornou-se entre os séculos XIII a XVII, o principal centro grego
de iconograﬁa.
Este ícone foi furtado por um comerciante que o levou para Roma. Durante a viagem de barco, ocorreu uma grande tempestade e toda a tripulação foi salva pelas orações e pela presença deste ícone. O comerciante
ﬁcou doente logo que chegou a Roma e, arrependido do furto, pediu a um
amigo que o quadro fosse entregue em uma igreja da cidade. A viúva do
comerciante não permitiu a retirada, e o ícone só foi entregue alguns anos
depois e ﬁcou exposto para veneração na igreja de São Mateus. Esta igreja
se tornou um lugar de peregrinação até a Revolução Francesa que devastou
a cidade e destruiu várias igrejas, dentre elas, a de São Mateus.
Sob os cuidados dos monges agostinianos, o ícone ﬁcou guardado por
anos. Já no século XIX, o Pe. Francesco Blosi, um jesuíta, foi convidado para
uma pregação na casa dos redentoristas e recordou que, aquele lugar, o lar
dos redentoristas, havia sido construído sobre as ruínas da igreja de São
Mateus que abrigou um ícone Mariano de grande devoção.
Em 26 de abril de 1866, na igreja de Santo Afonso, o ícone pôde ser novamente venerado pelos ﬁéis. E, segundo os registros históricos, o papa Pio
IX incumbiu aos redentoristas a missão de tornar o ícone de Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro conhecido no mundo inteiro.

Igreja do Santíssimo Redentor e de Santo Afonso
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LEITURA ORANTE

Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. (Jo 13,34)
FILIPE CRISTINO DA SILVA (SEMINARISTA)
(Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney)

N

este 5º Domingo da Páscoa, a nossa oração da liturgia deve levar
em conta algumas perguntas importantes: somos capazes de amar
perfeitamente? Somos capazes de cumprir
com o mandamento de Jesus Cristo de
amarmos como ele nos amou?
A resposta para tais questionamentos
está no próprio Evangelho: “Agora foi gloriﬁcado o Filho do Homem, e Deus foi gloriﬁcado nele. Se Deus foi gloriﬁcado nele,
também Deus o gloriﬁcará em si mesmo,
e o gloriﬁcará logo”. (Jo 13,31.32). Isso
signiﬁca que, embora todos nós, homens
e mulheres, sejamos destinatários dessa
ordem, o que mostra a nossa responsabilidade em obedecê-la, mostra também que
a capacidade para o seu cumprimento
necessita do nosso estar conectados à fonte
que nos capacita e nos dá a razão do nosso amar, que é a própria relação de amor
existente em Deus. No Evangelho, ainda

há outro detalhe: se a prática do amor
nessa exigência de perfeição requer uma
íntima conexão com o amor divino, então
quando esse mandamento se faz realidade, o amor vivido entre os irmãos se torna
a maior prova de um verdadeiro discipulado a Jesus. – “Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes
amor uns aos outros” – Aﬁnal, esse amor
demonstra que os discípulos já não vivem
segundo as próprias regras e segundo
a lógica exclusivista do próprio esforço,
mas vivem na dinâmica da graça, na dinâmica de pessoas que permitiram que Deus
vivessem verdadeiramente neles.
Portanto, somos convidados a vivermos na mesma dinâmica: convidados a
experimentarmos o amor de Deus mediante a nossa comunhão ao Cristo, que
permite que sintamos o amor de Deus Pai,
mas que, ao mesmo tempo, desperta um
desejo de espelhar esse mistério do amor
de Deus na nossa maneira de amarmos o
nosso próximo.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: At 14,5-18; Sl 113B(115); Jo 14,21-26. 3ª-f.: At 14,19-28; Sl 144(145); Jo 14,27-31a.
4ª-f.: At 15 1-6; Sl 121(122); Jo 15,1-88. 5ª-f.: At 15,7-21; Sl 95(96); Jo 15,9-11. 6ª-f.: At 15,22-31; Sl 56(57); Jo
15,12-17. Sábado: At 16,1-10; Sl 99(100); Jo 15,18-21. Domingo: 6º Domingo da Páscoa – At 15,1-2.22-29;
Sl 66(67); Ap 21,10-14.22-23; Jo 14,23-29.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Jo 13,31-33a.34-3
Passos para a leitura orante:
1. Ambiente de oração: O momento de oração é um encontro profundo com Deus. Portanto, prepare um ambiente
adequado que proporcione a interiorização e a meditação.
Retire tudo aquilo que distraia ou diﬁculte a intensidade
desse momento. Peça o Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: A principal palavra a ser dita é
a Palavra de Deus. Por isso, vale atentar-se sobre o que diz o
Senhor, o caminho da oração. Leia o texto sagrado quantas
vezes for necessário, ouvindo pacientemente o ele diz.
3. Meditação livre: Reze então naquilo que o texto comunica. Mergulhe sua mente no escrito e destaque as palavras,
frases que mais tiveram relevo aos seus olhos e as repita
rezando com elas.
4. Oração espontânea: Apresente-se a Deus. Com um ato
de humildade, peça ou agradeça por tudo o que Deus já fez
por você.
5. Contemplação: Lembre-se dos momentos em que Deus
se manifestou em sua vida. Registre essas experiências do
que foi vivido na oração e faça memória durante a semana
do que fora rezado.
6. Ação: Viva a sua leitura comprometendo-se, de modo livre, a pôr a Palavra em prática.
5º Domingo da Páscoa, Ano C – Liturgia da Palavra: 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 acrescentou: “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.

