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Sílvio Zurawski falará da Imaculada
Conceição de Maria. E na seção Vida
Cristã, o Setor Juventude nos traz um
artigo sobre o serviço como caminho
de santiﬁcação.
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

Meio Ambiente
Dia Mundial da Biodiversidade é
comemorado neste domingo
SUZANY MARQUES
Foto: Reprodução/Internet

O

processo de socialização de uma
criança é, na verdade, o caminho
de sua humanização. O novo ser
humano que é dado à luz deve
ter no seu desenvolvimento primário
chances de constituir o seu “eu” a
partir da relação com o “outro”. Por
vezes, chamamos esse processo de
natural. Todavia, mais precisamenDOM JOÃO JUSTINO
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
te, deveríamos chamá-lo de cultural.
A criança assimila a cultura à medida
que adquire a linguagem e elabora os rudimentos da consciência de si e da existência do outro. A título de exemplo, é
comum encontrar crianças que resistem compartilhar o uso
de seus brinquedos. Será a palavra de outro – especialmente
a palavra dos pais – a apontar a possibilidade enriquecedora
de brincar e jogar com outras crianças, superando um apego
que resulta em isolamento. Pela palavra se educa para o sentido do outro e do grupo. Nessas e noutras situações, alguma
pirraça precisa ser enfrentada pelos responsáveis que, sem ceder ao desejo da onipotência infantil, abrirão perspectivas de
socialização e de humanização.
Todos nós passamos por esta etapa de crescimento e de
desenvolvimento psíquico. No entanto, o desejo de querer só
para si parece persistir em nosso imaginário. Adolescentes,
jovens e adultos, às vezes, podem ter em outras proporções
as mesmas reações de uma criança que retém em suas mãos
um objeto e chora para não ter de deixá-lo ou perdê-lo. Não
poucas vezes, o impulso de querer só para si estoura em momentos como de uma aglomeração de pessoas às portas das
lojas em liquidação, ou na abertura de portões de um estádio, ou na saída de um grande evento até mesmo religioso.
Experimente distribuir alguma coisa gratuitamente para um
grande grupo e você perceberá logo como aﬂora nas pessoas
uma pressa que as faz avançar e pegar – ter nas mãos como
crianças – o que se distribui. O mesmo se veriﬁca, lamentavelmente, quando ocorre acidentes nas estradas com caminhões
portando cargas. Logo surge uma turba que vem e saqueia,
carregando, sorridente, o que não lhe pertence.
Tenho a impressão de que o sentido do outro não tem presidido as relações sociais. Vejo motoristas desrespeitando as
leis de trânsito com a tranquilidade de alguém que desconhece, em absoluto, seu limite. Quase que a dizer: só eu existo e o
caminho deve estar livre somente para mim. Os que cedem à
tentação da corrupção, tomando para si o que é do povo, não
fazem o mesmo?
Até em comunidades eclesiais encontra-se a ressonância
de um comportamento que revela pouca maturidade. Assusta-me a reação de pessoas adultas quando se decide, por
exemplo, a mudança de um sacerdote para lhe conﬁar outra
missão, certamente considerada digna e necessária. Pelas redes sociais, sobretudo, muitos se infantilizam na postura, na
linguagem e na incapacidade de abrir mão do que literalmente nem sequer lhes pertence.
Sim, é um desastre querer somente para si. Para os discípulos de Jesus Cristo é sempre necessário rever as próprias
atitudes. Não podemos agir como crianças que fazem pirraça e com as artimanhas de adultos boicotamos e destruímos
quando não somos atendidos em nossos desejos. É preciso
evangelizar nossos comportamentos. Do contrário não seremos sal da terra e luz do mundo. Estaremos mais próximos
do mofo e das trevas.

Na matéria de capa, falaremos sobre a face sinodal da Arquidiocese de
Goiânia, tema tratado por Dom João
Justino na Reunião de Pastoral deste
mês. Na página 2, temos uma matéria
especial sobre o Dia Mundial da Biodiversidade e apresentamos trechos
da Carta Encíclica Laudato Si’, em que
o Papa Francisco fala sobre o cuidado
com a casa comum.
Na página 4, você lê a terceira
matéria deste mês sobre os Dogmas
Marianos. Nesta semana, o padre

No dia 22 de maio, celebramos o Dia Mundial da Biodiversidade,
dia em que somos convidados a reﬂetir sobre o meio ambiente. A partir
da Carta Encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum,
Laudato Si, o papa deﬁne que nossa casa comum é o Planeta Terra, e
que é nossa obrigação cuidar dele. O Pontíﬁce também nomeia a Terra
como “nossa irmã”.
Logo no início da encíclica ele diz “Esta irmã clama contra o mal
que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos
bens que Deus nela colocou. Crescemos a pensar que éramos seus
proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. A violência, que
está no coração humano ferido pelo pecado, vislumbra-se nos sintomas
de doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos”.
Esta reﬂexão que o Santo Padre traz, logo no início do documento,
é muito atual, ainda que a Encíclica tenha sido escrita em 2015. Isso
é conﬁrmado ao analisar os dados divulgados pelo site Imazon,
organização que estuda a vida da Floresta Amazônica. Segundo a
organização, no ano de 2021, o bioma passou pela sua pior fase em
uma década, pois foram destruídos aproximadamente 11 mil km² de
mata nativa, isto, para se ter ideia, equivale à metade do estado de
Sergipe.
Por causa de dados como esses, é importante que nós, cristãos,
tenhamos uma mentalidade mais responsável sobre o meio ambiente.
Na Carta Encíclica, o papa nos chama a viver essa consciência. “Por
outro lado, embora esta encíclica se abra a um diálogo com todos, para
juntos buscarmos caminhos de libertação, quero mostrar desde o início
com as convicções da fé oferecem aos cristãos – e, em parte, também
a outros crentes – motivações altas para cuidar da natureza e dos
irmãos e irmãs mais frágeis. Se pelo simples fato de ser humanas, as
pessoas se sentem movidas a cuidar do ambiente de que fazem parte,
‘os cristãos, em particular, advertem que a sua tarefa no seio da criação
e os seus deveres em relação à natureza e ao Criador fazem parte da
sua fé’. Por isso é bom, para a humanidade e para o mundo, que nós,
crentes, conheçamos melhor os compromissos ecológicos que brotam
das nossas convicções”.
Que neste Dia Mundial da Biodiversidade, além de rezarmos pelo
meio ambiente, também criemos ações para que, de fato, preservemos
nossa casa comum, a ﬁm de garantirmos a sobrevivência das gerações
futuras.
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Reunião Mensal de Pastoral

E

stamos vivendo um momento especial em nossa Igreja, desde o dia 9 de
outubro de 2021, quando o Santo Padre o papa Francisco abriu solenemente o Sínodo 2021-2023.
Neste mês de maio, a Reunião Mensal de Pastoral, que aconteceu
no dia 14 de maio, teve como tema “Comunhão, Participação e Missão, a face
Sinodal da Arquidiocese de Goiânia”. O assessor foi o arcebispo de Goiânia,
Dom João Justino e contou com a participação de padres e leigos. Essa foi a
terceira Reunião Mensal de Pastoral que se falou sobre o Sínodo.
Dom João Justino, destacou os caminhos já percorridos pela Arquidiocese, como o Sínodo Arquidiocesano pelo qual depois surgiram os Documentos pós-sinodais. A primeira parte do documento, apresentada em 2014, teve
como título - “A palavra de Deus na vida e missão da Igreja particular de Goiânia”. Em 2015, foi lançada a segunda parte, com a reﬂexão sobre a Caridade
e, em 2016, a terceira parte que fala sobre a Liturgia.
Ao falar da estrutura arquidiocesana, o arcebispo apresentou o novo Vigário Episcopal para a Educação e Cultura, padre Maximiliano Costa, administrador paroquial da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora em Senador
Canedo.
Nesta reunião também estiveram presentes, a Comissão Executiva da Pastoral da Aids: o bispo referencial para Pastoral da Aids da CNBB, Dom Luiz
Antônio Ricci, e o secretário nacional, Evandro Ferrete. Além dos agentes do
grupo AAVE (Associação Grupo Aids Apoio Vida e Esperança) que estão presentes em nossa arquidiocese.

Fotos: Rúdger Remígio

MARCOS PAULO MOTA

Igreja do Brasil realiza
Nos dias 14 e 15 de maio foi realizada a 39ª Vigília Pelos Mortos de Aids. Neste
ano, a vigília retoma o tema de 2017 “Tantas vidas não podem se perder”, expressão
que tem o objetivo de despertar a comunhão com as pessoas que faleceram pela
doença e nos atenta a sermos vigilantes no cuidado com a vida.
Em comunhão com a Pastoral da Aids, a Arquidiocese de Goiânia realizou no
dia 15 de maio uma celebração em memória pelos Mortos de Aids. A Santa Missa
aconteceu no Santuário-Basílica Sagrada Família às 17h. Já a celebração nacional,
realizada pela CNBB regional Centro-Oeste, aconteceu no dia 14 às 17h30 no
Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade (GO).
Existente há 20 anos, a Pastoral da Aids tem o objetivo de dar apoio às pessoas
que vivem com Aids, por meio da prevenção, das visitas, da solidariedade e da
escuta. O bispo referencial, Dom Luiz Antônio Lopes Ricci, esteve em Goiânia
na última semana e falou um pouco sobre o objetivo dessa pastoral. “Também
oferecemos as condições para que a pessoa possa ter uma qualidade de vida
melhor, para que ela possa fazer o tratamento adequado, e conscientizar. Porque
a Aids ainda não tem cura, mas tem tratamento”.
Ele ainda explicou sobre a importância da conscientização, pois, ainda
nos dias de hoje, muitas pessoas são marginalizadas por possuírem o
vírus. “A discriminação, infelizmente temos ainda um longo caminho, já
avançamos bastante. A Pastoral faz um trabalho para preservar também,
o sigilo e a identidade da pessoa, e na medida do possível, quando a gente
se aproxima vai quebrando um pouco essa resistência”.
Por ﬁm, o bispo disse que a Igreja tem o papel de ser uma presença
samaritana na vida dessas pessoas que vivem e convivem com o HIV.
“Nós temos muitas pessoas que nos ajudam dando testemunhos, pessoas
que vivem e que convivem com HIV e que hoje falam abertamente para
orientar outras pessoas”, relatou Dom Luiz Antônio Lopes.

Fotos: Rúdger Remígio
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39ª Vigília Pelos Mortos de Aids
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Dogma da
“Ave, Cheia de Graça, o Senhor é contigo”
MARCOS PAULO MOTA

Foto: Reprodução/Internet

A

o continuar a nossa série sobre os Dogmas Marianos, vamos falar sobre o
Dogma da Imaculada Conceição de Maria, neste terceiro capítulo. Fazendo
um breve resumo, no primeiro capítulo, o padre Sílvio Zurawski, nos orientou
sobre a Maternidade Divina, em que falamos que Maria é Mãe de Deus porque
é Mãe de Jesus, que é Deus, depois no segundo capítulo, com o Frei Jonas Nogueira,
falamos sobre a Virgindade Perpétua de Maria, uma prova do Amor de Deus. Agora,
mais uma vez, caminharemos com o padre Sílvio que ajudará a reﬂetir sobre o Dogma
da Imaculada Conceição.
A Igreja celebra a Solenidade da Imaculada Conceição de Maria no mesmo dia em
que o dogma foi proclamado. Lembramos, neste dia, a preservação de Maria do pecado
original, a única que foi preservada da mancha do pecado. Essa festa foi introduzida
no calendário litúrgico pelo papa Sisto IV, em 28 de fevereiro de 1477. Séculos depois,
”, que traduzido
no dia 8 de dezembro de 1854, o papa Pio IX, na bula “Inefabilis Deus”,
para o português quer dizer “Deus Inefável”, proclamou como dogma a Imaculada
Conceição de Maria.
Este dogma é ﬁrmado nas Sagradas Escrituras em algumas ocasiões. Primeiro,
na saudação do Anjo Gabriel “Ave, Cheia de Graça, o Senhor está contigo”. O padre
Sílvio nos explica que este “Ave”, signiﬁca que Maria é aquela que é plena da ação
do Espírito Santo e, por isso, é Cheia de Graça. No livro do Gênesis, no capítulo
3, temos a passagem do diálogo entre Deus, o criador, com a serpente. “Colocarei
inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela” (Gn 3,15). Ou seja,
essa mulher não é necessariamente Eva, mas é a nova Eva, Maria.
Segundo o padre Sílvio, nos primeiros séculos as discussões giravam em torno
do Filho, ou seja, eram cristológicas, com o passar do tempo se começou a pensar e
rezar sobre o papel de Maria na História da Salvação, em relação a Cristo e a Igreja. A
discussão sobre esse dogma foi sanada por Duns Escoto, hoje beato, que disse que Maria
foi preservada do pecado original em virtude dos méritos da encarnação do ﬁlho.
“Podemos entender que Eva, a primeira mulher vivente, representa a humanidade
que se corrompeu com o mal, se deixando levar pela serpente, que representa a astúcia
e afasta a humanidade dos planos de Deus; e Maria, é aquela que pisa na cabeça da
serpente e está sempre na presença do Senhor, sendo a nova Eva, a Mãe de toda a
humanidade, distante de toda inﬁdelidade, de todo pecado, sendo toda ﬁel ao projeto
do Pai”, disse o padre ao fazer um paralelo entre Eva e Maria.

Comunicado
Mais uma vez o frio intenso chega a nossa região. É, portanto, momento
da atuação das paróquias, comunidades, pastorais, movimentos, grupos
e demais organismos de nossa Arquidiocese em favor dos mais pobres e
necessitados. É hora de sairmos ao encontro daqueles que passam frio.
Sabemos dos muitos trabalhos sociais e emergenciais já desenvolvidos
em nossas unidades pastorais. Ainda assim, vimos manifestar nosso apelo
para que se realizem iniciativas de acolhimento desses irmãos e irmãs,
para oferecer-lhes o calor da proximidade e dos agasalhos. Que todas as
nossas comunidades se exercitem na solidariedade, lembrando-se das
palavras de Jesus: “Estava nu e me vestistes” (Mt 25,36).
Com nosso abraço agradecido,
+ João Justino de Medeiros Silva
Arcebispo Metropolitano
+ Levi Bonatto
Bispo Auxiliar

Goiânia, 20 de maio de 2022.

Foto: Reprodução/Internet

Amados irmãos,
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TALITA SALGADO

N

a última Reunião Mensal de Pastoral, matéria que você confere
na página 3, desta edição, o arcebispo Dom João Justino reﬂetiu
sobre o tema “Comunhão, Participação e Missão: a face sinodal da
Arquidiocese de Goiânia”. Assim, estamos em plena vivência da
fase de preparação para o Sínodo dos Bispos, convocado em 2021 pelo Papa
Francisco. A preparação terá três fases (diocesana, continental, universal)
com seu ápice em outubro de 2023, momento que acontecerá a celebração
da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Toda a Igreja é
convocada a participar. Desse modo, ressalta-se a importância dos ﬁéis para
entender o processo com a consciência de que fazem parte dele. O tema
do Sínodo é “Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”.
Nesta matéria, trazemos um breve compilado do que Dom João apresentou
como a face sinodal da Arquidiocese, conteúdo que, conforme ele mesmo
ressaltou, não se esgota em poucas palavras e deve ser objeto de reﬂexão
constante.
“Aquilo que o Senhor nos pede, de certo modo está já tudo contido na
palavra ‘Sínodo’. Caminhar juntos – leigos, pastores, Bispo de Roma – é

Indicações de tarefas e desafios para sermos
uma Igreja verdadeiramente sinodal

1

Resgatar a Teologia Trinitária

2

Viver a “koinonia” sem
cair no democratismo

3

Vivenciar de forma mais
intensa a Igreja particular

4

Incentivar o protagonismo
dos leigos

5

Dar espaço para a parresia
como profetismo eclesial

6

Superar o clericalismo

7

Adotar novo modo de
gerir a economia na Igreja

8

Observar, além da ética
da obediência, a ética da
responsabilidade

9

Praticar as virtudes necessárias:
acolhida, escuta, paciência,
diálogo

10

Passar de uma Igreja triunfalista
e autorreferencial para uma
Igreja peregrina

11

Levar em conta que os fiéis
também são ungidos pelo
Espírito Santo

12

Passar da Lei do Preceito
à “Lei do Espírito”

um conceito fácil de exprimir em palavras, mas não é assim fácil pô-lo em
prática”. (Papa Francisco)
Papa Francisco falava em sinodalidade deste o início de seu pontiﬁcado
em 2013. Em trechos do seu discurso, por ocasião da comemoração dos 50
anos da instituição do Sínodo dos Bispos, em 2015, o Santo Padre ressaltou:
“Um Igreja sinodal é uma Igreja da escuta, ciente de que escutar é mais
do que ouvir. É uma escuta recíproca, onde cada um tem algo a aprender.
Povo ﬁel, Colégio Episcopal, bispo de Roma: cada um à escuta dos outros;
e todos à escuta do Espírito Santo, o Espírito da verdade (Jo 14,17), para
conhecer aquilo que Ele diz às Igrejas (Ap 2,7)”.
O Santo Padre, ao longo do seu pontiﬁcado, fez referências muito
concretas a respeito da sinodalidade na vida e na missão da Igreja,
explicando, também, como isso se estrutura à partir das igrejas particulares.
Dom João, fazendo referência a Dom Pedro Cipolini, bispo de Santo André,
apresentou em tópicos os caminhos para uma Igreja sinodal e as estruturas
importantes para que esse processo contínuo possa ser viável em nossa
Igreja Particular de Goiânia.

Estruturas sinodais da Arquidiocese de Goiânia
•

Sínodo Arquidiocesano

•

Colégio de Consultores

•

Conselho Presbiteral

•

Secretariado Arquidiocesano para a Ação Evangelizadora

•

Conselho Econômico Arquidiocesano

•

Vicariatos Territoriais

•

Foranias

•

Vicariatos Temáticos

•

Conselho de Pastoral Paroquial

•

Conselho Paroquial de Assuntos Econômicos

•

Cúria Metropolitana e outros

O arcebispo destacou que, em sua primeira reunião com o Conselho Presbiteral, no dia 11
de maio, os dois focos principais foram a Sinodalidade e as estruturas da Arquidiocese. Sobre
esses pontos, algumas reﬂexões surgiram: elas estão funcionando de forma sinodal? Sim?
Não? Por quê? Se sim, o que poderia ser retomado, o que está enfraquecido (até mesmo pela
pandemia), o que precisa ser revitalizado, o que pode ser reorganizado? E o segundo foco foi
o próprio ministério presbiteral e os desaﬁos.
Ao explicar um pouco sobre as estruturas da Arquidiocese, Dom João destacou o Conselho
Pastoral Diocesano, enfatizando que ele se propõe como a estrutura permanente mais propícia
para a atuação da sinodalidade da Igreja particular, como já indicam os documentos da Igreja.
Hoje, predominantemente constituído por padres, o conselho deve ser reconﬁgurado de
forma a ter espaço para os demais organismos da Arquidiocese. “Esse é o conselho que todas
as forças vivas estão ali representadas e podem ser escutadas pelo bispo”, disse Dom João.
Dom João concluiu essa primeira apresentação. Segundo ele, a ﬁm de deixar conhecer o que
vai em seu coração sobre os rumos de nossa Arquidiocese. Ele também deixa claro que esse
caminho de sinodalidade em nossa Igreja Particular não é novo. Em 2015, Dom Washington
Cruz, arcebispo emérito, já indicava essa direção:
“A comunhão é o elemento central da vida eclesial. Ela que indica muito mais que o simples
relacionar-se bem uns com os outros, mas que sinaliza uma realidade profunda: a Igreja é
ícone, imagem perfeita da perfeitíssima comunhão existente e constituinte da Santíssima
Trindade. E essa realidade de comunhão está reﬂetida em cada diocese, em cada paróquia, em
cada comunidade. Ali, concretamente, em meio ao cotidiano, todos experimentam a unidade
na diversidade dos ministérios, dos carismas, dos dons. Tudo concorre para o bem comum.
Tudo o que a paróquia realiza é essa comunhão...” (Dom Washington Cruz).
Você pode acessar a transmissão da Reunião Mensal de Pastoral pelo link: h�ps://www.
youtube.com/watch?v=3zdjBQbb32c (Clique para acessar o vídeo).
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A VELHICE – N. 9
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Uma juventude admirável,
uma velhice generosa

Estimados irmãos e irmãs!

H

oje falaremos de Judite, uma heroína bíblica. A conclusão do livro
que tem o seu nome - ouvimos um trecho do mesmo - resume a
última parte da vida desta mulher, que defendeu Israel contra
os seus inimigos. Judite é uma jovem e virtuosa viúva judia que,
graças à sua fé, à sua beleza e à sua astúcia, salva a cidade de Betúlia e o
povo de Judá, contra o cerco de Holofernes, general de Nabucodonosor,
rei da Assíria, inimigo prepotente e insolente de Deus. E assim, com o seu
modo astuto de agir, é capaz de degolar o ditador que estava contra o país.
Aquela mulher era corajosa, mas tinha fé.
Depois da grande aventura que a vê protagonista, Judite volta a viver na
sua cidade, Betúlia, onde vive uma boa velhice, até 105 anos. Tinha chegado
para ela o tempo da velhice como chega para muitas pessoas: às vezes,
depois de uma intensa vida de trabalho, por vezes após uma existência
aventurosa, ou de grande dedicação. O heroísmo não é apenas um dos
grandes acontecimentos sob as luzes da ribalta, por exemplo aquele de
Judite de ter matado o ditador: mas com frequência o heroísmo encontra-se
na tenacidade do amor derramado numa família difícil e a favor de uma
comunidade ameaçada.
Judite viveu até mais de cem anos, uma bênção particular. Mas hoje
não é raro viver ainda tantos anos depois da reforma. Como interpretar
este tempo, como fazer frutiﬁcar este tempo que temos à disposição? Vou
para a reforma hoje, e serão muitos anos, e o que posso fazer, nesses anos,
como posso crescer – a idade cresce sozinha – mas como posso crescer em
autoridade, em santidade, em sabedoria?
Para muitos, a perspectiva da reforma coincide com um merecido e
desejado descanso de atividades exigentes e cansativas. Mas também
acontece que o ﬁm do trabalho represente uma fonte de preocupação e
seja esperado com uma certa inquietação: “O que farei agora, que a minha
vida se esvaziará daquilo que a preencheu durante tanto tempo?”: esta é a
pergunta. O trabalho diário signiﬁca também um conjunto de relações, a
satisfação de ganhar a vida, a experiência de desempenhar um papel, uma
merecida consideração, um tempo repleto, que vai além do simples horário
de trabalho.
Claro que há o compromisso, alegre e cansativo, de cuidar dos netos,
e hoje os avós desempenham um papel muito importante na família para
ajudar a criar os netos; mas sabemos que hoje em dia nascem cada vez
menos ﬁlhos, e os pais estão frequentemente mais distantes, mais sujeitos
a deslocações, com situações de trabalho e de habitação não favoráveis. Às
vezes também mais relutantes em conﬁar aos avós espaços de educação, e
só lhes concedem aqueles estritamente ligados à necessidade de assistência.
Mas alguém me dizia, quase sorrindo com ironia: “Hoje, os avós, nesta
situação socioeconômica, tornaram-se mais importantes, porque possuem
a pensão”. Há novas exigências, até no âmbito das relações educativas e
parentais, que requerem a reformulação da aliança tradicional entre as
gerações.
Mas, perguntemo-nos, será que fazemos este esforço de “reformulação”?

Ou será que simplesmente sofremos a inércia das condições materiais
e econômicas? Com efeito, a coexistência das gerações prolonga-se.
Procuramos, todos juntos, torná-las mais humanas, mais carinhosas, mais
justas, nas novas condições das sociedades modernas? Para os avós, uma
parte importante da sua vocação é ajudar os ﬁlhos na educação das crianças.
Os pequeninos aprendem a força da ternura e o respeito pela fragilidade:
lições insubstituíveis que, com os avós, são mais fáceis de transmitir e de
receber. Os avós, por sua vez, aprendem que a ternura e a fragilidade não
são apenas sinais de declínio: para os jovens, constituem passagens que
humanizam o futuro.
Judite ﬁca viúva cedo e não teve ﬁlhos, mas na velhice pode viver um
tempo de plenitude e serenidade, consciente de ter vivido até ao fundo a missão
que o Senhor lhe conﬁara. Para ela é o tempo de deixara boa herança da
sabedoria, da ternura, dos dons à família e à comunidade: uma herança de bem
e não só de bens. Quando se pensa em herança, às vezes pensamos nos bens, e
não no bem que se pratica na velhice e que foi semeado, aquele bem que é a
maior herança que podemos deixar.
Precisamente na sua velhice, Judite “concedeu a liberdade à sua serva
preferida”. Isto é sinal de um olhar atento e humano em relação a quem lhe
esteve próximo. Esta serva acompanhou-a no momento daquela aventura
para derrotar o ditador e degolá-lo. Na velhice, perde-se um pouco da
vista, mas o olhar interior torna-se mais penetrante: vê-se com o coração.
Torna-se capaz de ver coisas que antes passavam despercebidas. Os idosos
sabem olhar e sabem ver… É assim: o Senhor não conﬁa os seus talentos
apenas aos jovens e aos fortes: tem talentos para todos, à medida de cada
um, também para os idosos. A vida das nossas comunidades deve saber
desfrutar dos talentos e carismas de tantos idosos que no registo civil já
estão reformados, mas que são uma riqueza a valorizar. Isto requer, da
parte dos próprios idosos, uma atenção criativa, uma atenção nova, uma
disponibilidade generosa. As antigas habilidades da vida ativa perdem a
sua parte de constrangimento, tornando-se recursos de doação: ensinar,
aconselhar, construir, cuidar, ouvir... De preferência, em benefício dos mais
desfavorecidos, que não podem dar-se ao luxo de alguma aprendizagem
ou que são abandonados à sua solidão.
Judite libertou a sua serva, enchendo todos de atenções. Como jovem,
conquistou a estima da comunidade com a sua coragem. Na velhice,
mereceu-a pela ternura com que enriqueceu a sua liberdade e afetos.
Judite não é uma reformada que vive melancolicamente o seu vazio: é uma
idosa apaixonada que preenche com dons o tempo que Deus lhe concede.
Recomendo-vos: pegai, um destes dias, a Bíblia e abri o Livro de Judite: é
pequenino, lê-se facilmente, são 10 páginas, não mais. Lede esta história
de uma mulher corajosa que acaba assim, com ternura, com generosidade,
uma mulher à altura. Assim gostaria que fossem as nossas avós. Todas
assim: corajosas, sábias e que nos deixem a herança não de dinheiro, mas a
herança da sabedoria, semeada nos seus netos.

Praça São Pedro, 11 de maio de 2022
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VIDA CRISTÃ

como caminho
de Santificação

NATHÁLIA DE PODESTÀ
Setor Juventude

“Só servindo poderemos conhecer e amar a Cristo”.

E

sta frase foi parte da Homilia de São Josemaria Escrivá para a Festa
de Cristo Rei, em 1970. São Josemaria explica que o Senhor é a única
e última razão de nossa existência e tudo o que Ele fez foi servir,
passando por sua morte numa cruz e pela sua Ressurreição. Portanto,
como cristãos, aos realizarmos qualquer uma de nossas atividades, somos
convidados a moldá-las em atos de entrega a Deus, já que Ele é o motivo de as
realizarmos. E podemos nos perguntar: como transformar nossas atividades
em atos de serviço voltados a Deus? Escrivá diz que alcançaremos este servir
sobrenatural justamente tomando Jesus e Nossa Senhora como exemplos
e buscando conhecê-los. Cristo serve; não se poupa. O Senhor se dedica a
cada um, dá atenção particular à necessidade de cada um. Vence, inclusive, o
cansaço. E tudo o que o Senhor fez na Terra, narrado em todas as passagens
do Evangelho, serve como fonte de exemplo. E Ele disse: “se vos esforçardes,
sereis felizes”.
Por essa citação, entendemos que servir demanda esforço ativo e que
a disposição em servir, com sacrifício e, por vezes, com dor, nos dará a
recompensa de uma humilde alegria, assim como foi para Nossa Mãe, Maria
Santíssima, que tudo guardava em seu coração. Tal disposição de servir sem
hesitar deve ser acompanhada de humildade, pois essa nos leva à consciência
de que é Deus quem age em nós e o bem que ﬁzermos não advém unicamente
de nosso esforço próprio, mas da Graça Santiﬁcante de Deus que toma nossa
natureza humana e a transforma em natureza sobrenatural. Nesse sentido o
serviço pode e deve ser visto como um caminho de Santiﬁcação.
Enxergando o servir como um caminho de Santiﬁcação para nossa alma e
para aqueles que amamos, compreendemos que temos de ser o tapete sobre
o qual os outros possam pisar macio. Que bonito observar que o trabalho e o
serviço de nossas mãos podem alegrar e mesmo salvar a alma de quem está
ao nosso lado. Buscando suprir as necessidades mais profundas do outro,
esqueço-me alegremente de mim mesma e, assim, tenho meus problemas

diminuídos. “Com muito gosto quero e vou te ajudar”. E novamente o Senhor
nos dá como prêmio a essa disposição, uma humildade cheia de alegria.
É possível servir de modo sobrenatural em qualquer lugar que eu esteja
e a quem quer que eu sirva — meu esposo, ou uma amiga, ou alguém da
família, ou um colega de trabalho — devo me lembrar que estou servindo a
Deus. O que eu desejo como princípio e como ﬁm em tudo é cumprir a sua
amabilíssima vontade. E se quero fazer a vontade de Deus a cada momento,
preciso saber qual é, de fato, a vontade de Deus. O meio para isto é a oração.
É estar em constante conversa com o Senhor e realizar algumas paradas
estratégicas para não agir por impulso, indo de uma atividade a outra sem
pensar, mas separar momentos para aquietar o coração em Deus, conversar
com o Senhor e buscar compreender de que forma O serviremos melhor.
Por ﬁm, é importante compreender porquê servir: o fundamento
sólido do serviço é a ﬁliação divina e o amor à Virgem Maria. Percebendo
a perfeição de vida de Nosso Senhor e de Nossa Mãe Maria Santíssima,
tendemos a buscar a perfeição no servir. Porém, tal busca por perfeição,
quando deslocada do fundamento da Graça de Deus que nos move,
desenvolve o perfeccionismo, que nos leva a amar a nós mesmos. A ideia de
recordarmos, frequentemente, pela oração que somos ﬁlhos de Deus é que
nos coloquemos diariamente na frente do Senhor como ﬁlhos pequenos.
Uma criança pequena precisa se tornar digna para receber o amor de seus
pais? Não… assim é o Senhor conosco. Não somos dignos porque somos
bons, mas porque Deus nos ama. Logo, não devemos nos preocupar em
merecer a recompensa de nosso serviço, mas entregar em absoluto nossa
vida nas mãos de quem é a nossa razão de existir.
O Senhor nos possibilita, por meio do Batismo, que participemos da
vida íntima de Cristo e, por isso, quando batizados, o Senhor nos olha com
encantamento. Este olhar d’Ele nos faz desejar sermos bons ﬁlhos. Portanto,
convido vivamente a você servir com alegria e com os olhos voltados a
Deus, conforme a sua circunstância. E, como num círculo bem formado, a
vida de oração e comunhão com o Senhor por meio da Eucaristia nos ajuda
a servir cada vez mais a Deus por meio de nossos irmãos. Assim também,
o serviço nos põe em frente ao necessitado, daquele que sofre, em que
podemos ver e nos aproximar de Cristo.
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LEITURA ORANTE

O Espírito Santo vos recordará tudo o que eu vos tenho dito
GUILHERME DA SILVA CUNHA (SEMINARISTA)
(Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney)

A

s leituras do 6º Domingo da Páscoa
são um verdadeiro itinerário das
promessas de Cristo. A primeira
leitura, cronologicamente posterior ao que iremos meditar no evangelho,
demonstra a realização de uma dessas promessas, pois relata a ação do Espírito Santo na Igreja nascente com os pagãos e com
os apóstolos. A segunda leitura nos leva a
contemplar a Jerusalém celeste, nossa futura morada eterna prometida por Jesus. São
essas as duas promessas de Cristo: a de que
não ﬁcaremos sozinhos nesta terra e, de
que, na vida eterna, somos cidadãos do céu.
O trecho do evangelho segundo João
(14,23-29) relata as últimas palavras de Jesus com seus apóstolos logo após o lava-pés. Cada frase tem um imenso valor para
toda a nossa comunidade cristã, que agora
recorda essas palavras sob a luz dos acontecimentos da morte-ressurreição de Cris-

to. Especialmente o versículo 26, ‘o Espírito
Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele
vos ensinará tudo e vos recordará tudo o
que eu vos tenho dito’ é uma garantia de
que tudo o que sabemos das ações, palavras e intenções de Jesus foi uma ação divina e direta da Terceira Pessoa da Trindade
por meio da Igreja e de que estaremos sempre amparados pela assistência Divina em
nossa caminhada rumo a eternidade.
Precisamos, com demorada atenção e
com muita frequência, fazer memória dos
acontecimentos e das palavras de nosso
mestre ressuscitado, na expectativa de
que seremos presenteados com a grande
promessa que é o dom divino, o Espírito
Santo. Cristo não nos deixou sozinhos, ele
mandou o Espírito Santo, prometido pelo
Pai em seu nome, para que sejamos suas
testemunhas nessa terra a ﬁm de, no devido momento, contemplarmos os mistérios
eternos de Deus. Fiquemos ﬁrmes nessas
promessas. Continuemos na expectativa
do céu na terra e da terra inteira no céu.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: At 19,1-8; Sl 67(68); Jo 16,29-33. 3ª-f.: Visitação de Nossa Senhora, festa – Sf 3,14-18; Is 12; Lc
1,39-56. 4ª-f.: At 20,28-38; Sl 67(68); Jo 17,11b-19. 5ª-f.: At 22,30.23,6-11; Sl 15(16); Jo 17,20-26. 6ª-f.: At 25,13b-21; Sl 102(103);
Jo 21,15-19. Sábado: At 28,16-20.30-31; Sl 10(11); Jo 21,20-25. Domingo: Solenidade de Pentecostes – At 2,1-11; Sl 103(104); lCor
12,3b-7.12-13 ou Rm 8,8-17; Jo 20,19-23 ou Jo 14,15-16.23b-26.

ARQ. INDICA
Sugestão de livro
Estas “Memórias” são, realmente, uma das mais extraordinárias
obras da literatura católica do nosso tempo. São o testemunho
mais rico, mais vivo e mais completo que hoje possuímos dos
acontecimentos da Cova da Iria. Provocam no leitor um justo entusiasmo pela sua leitura, levado pelo encanto dum estilo puro e
simples, sempre animado de um sublime sentimento religioso e
de uma convicção profundamente sincera.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Jo 14, 23-29
Passos para a leitura orante:
1. Ambiente de oração: coloque-se numa posição cômoda
em um local agradável. Silencie e invoque o auxílio do Espírito
Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez, se
familiarize com as palavras e se insira no relato bíblico.
3. Meditação: leia as leituras do dia e deixe que a Sagrada
Escritura se comunique com a própria Palavra de Deus. Ela é
viva e eficaz, tem um objetivo específico na sua vida. A Palavra
de Deus hoje se cumpriu na sua vida. Deixe que Deus fale com
Suas Palavras e apenas escute.
4. Contemplação: a Palavra hoje se cumpriu na sua vida,
contemple a pessoa de Jesus que é a própria Palavra que agora
lês, contemple a Trindade que se releva.
5. Oração: a palavra está contigo agora, permita um momento
para “ruminar” o Evangelho, reze com as palavras que ficaram
em seu coração, deixe o Espírito Santo falar por você. Se
possível, escreva os frutos dessa oração.
6. Ação: a Palavra não volta para Deus sem produzir os efeitos
que viera fazer: é hora de agir e interpelar-se sobre as atitudes
que Jesus quer de você hoje. Jesus Cristo te mostrará as ações
concretas que deves realizar depois de um intenso momento
de oração.
6º Domingo da Páscoa, Ano C – Liturgia da Palavra: At 15,12.22-29; Sl 66 (67); Ap 21,10-14.22-23; Jo 14,23-29.

