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Arquidiocese de Goiânia

PALAVRA DO ARCEBISPO

Diálogos sem
Reservas

DOM JOÃO JUSTINO
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

O

O Papa São Paulo VI, na esteira de seu antecessor, Papa São João
XXIII, contribuiu para aprofundar o alcance da via do diálogo. Em sua
Encíclica Ecclesiam Suam, São Paulo VI elabora a importância do diálogo,
indicando quatro círculos que se ampliam: o diálogo interno na Igreja
Católica; o diálogo dos católicos com os outros cristãos; o diálogo dos
católicos com as outras religiões e o diálogo dos cristãos católicos com
os homens e mulheres de boa vontade. Em nenhum desses círculos a
prática dialogal é imediata e fácil. Não tenhamos uma visão idealizada
ou romântica do diálogo. Mas saibamos que ele é caminho para gerar
aproximação, encontro e comunhão.
O emblemático gesto de levantar uma bandeira branca como sinal de
disposição para a paz, de baixar armas e cessar fogo, de interromper as
formas de agressão indica que todos sabemos o caminho para a paz e a
boa convivência: será sempre o diálogo. Não estamos todos precisando
levantar a bandeira branca, interromper nossas agressões, dispor-nos ao
uso da palavra? Para esse passo, nós cristãos deveríamos ser os primeiros, como seguidores daquele que é chamado o Príncipe da Paz. Contudo, para os discípulos de Jesus Cristo trata-se do diálogo como expressão
de espiritualidade, não de simples estratégia.
Nossas comunidades precisam esmerar-se na educação para o diálogo, inspirando-se em Jesus de Nazaré. Uma das principais contribuições
da educação católica para a sociedade se inscreve nesse âmbito: demonstrar como o diálogo constrói. Valorizemos todas as experiências de fomento ao encontro e à conversa entre as pessoas. Não encontraremos
todas as respostas. Mas importa dialogar sem reservas. Todos os dias.

Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo

Editorial

“Uma só gota pode salvar o mundo
inteiro de qualquer culpa”
Imgaem: Internet

Imgaem: Internet

potencial para o diálogo está inscrito na natureza humana.
Como ser de razão e de linguagem, o ser humano alcança a percepção da força criativa da palavra. Descobre que a fraternidade e a saudável convivência, não obstante os interesses conﬂitivos, podem ser restabelecidas quando se escolhe a via do encontro e do
diálogo. Para os cristãos, essa via integra o evangelho de Jesus Cristo.
Seu mandato aos discípulos é: “Como eu vos amei, assim também vós
deveis amar-vos uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus
discípulos: se vos amardes uns aos outros” (Jo 13,34b-35). Um dos passos
essenciais da experiência do amor é a palavra respeitosa que estabelece
laços, constrói pontes e fortalece relações. Infelizmente, é muito comum
a violência brotar da falta de diálogo, ou seja, do desinteresse em buscar
palavras que comuniquem o que se compreende. O apelo às forças sempre destrutivas da violência é um dos piores contratestemunhos dos cristãos. E, para tristeza de todos, a história até nossos dias está manchada
de maus exemplos.
“O diálogo sem reservas: não como mera atitude tática, mas como exigência intrínseca para fazer experiência comunitária da alegria da Verdade e aprofundar o seu signiﬁcado e implicações práticas” é um dos
critérios inspiradores para a renovação e o relançamento da contribuição
dos estudos eclesiásticos. É o que propõe Papa Francisco na Constituição Apostólica Veritatis Gaudium, sobre as Universidades e as Faculdades
Eclesiásticas, documento de dezembro de 2017. Recorremos à expressão
“diálogo sem reservas” para evidenciar a necessária disposição de trabalhar incansavelmente pelo caminho do diálogo.

Desde o dia 24, Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, está acontecendo, em Trindade, a Festa em Louvor ao Divino Pai Eterno. Após dois
anos de celebrações em formato on-line, a Romaria voltou a ser realizada
de forma presencial e se encerrará no dia 3 de julho. Na página 5, você
lê sobre essa festa tradicional e também sobre o monumento em homenagem às vítimas da Covid-19, instalado na praça do Santuário-Basílica.
Estamos iniciando o segundo semestre do ano, mês das férias escolares e também dedicado ao Preciosíssimo Sangue de Jesus, sinal do amor
supremo de Cristo entregue a nós, para a nossa salvação. Neste primeiro domingo de julho, encerramento da Festa de Trindade, celebramos a
Solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, considerados as duas
colunas da Igreja.
Pedro foi chamado por Jesus de pedra. “Sobre esta pedra ediﬁcarei a
minha Igreja” (Mt 16,18). O apóstolo foi o primeiro Papa da Igreja Católica. São Paulo passou de perseguidor dos cristãos a apóstolo das nações.
Ele dedicou sua vida à propagação do evangelho. Acompanhe em nossas
redes sociais, no quadro “Solenidades e Festas”, a explicação sobre a solenidade desses dois grandes apóstolos.
Boa leitura!
#somosum
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O

mês de julho é dedicado ao Preciosíssimo Sangue de Cristo, sinal da misericórdia redentora de Deus. São Gaspar del Bufalo foi um grande propagador dessa devoção, tendo a aprovação da Santa Sé. Em 1815, ele fundou a
Congregação Missionários do Preciosíssimo Sangue.
Na Carta Apostólica Inde a Primis, São João XXIII ressalta a importância do Preciosíssimo Sangue de Jesus: “uma só gota pode salvar o mundo todo de toda culpa”.
Nesse mesmo sentido, em julho de 2001, São João Paulo II explica sobre o valor inﬁnito do Sangue de Cristo: “O Sangue de Cristo é a prova evidente do amor do Pai
Celeste por todos os homens, sem excluir ninguém”.
O sangue do sacrifício de Cristo é sinal do seu amor supremo entregue a nós, para
a nossa salvação. Esse sinal, conforme explica o Papa Francisco, é uma doação que
“repete-se em todas as celebrações Eucarísticas, como nova e eterna Aliança derramado por todos em remissão dos pecados”.

O PRECIOSÍSSIMO SANGUE ESTÁ À NOSSA DISPOSIÇÃO
– Pela fé: “Mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós: quando
éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, que
estamos justiﬁcados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira” (Rm 5,8-9).
– No Sacramento da Confissão: Por meio desse sacramento, Cristo perdoa os nossos
pecados e lava a nossa alma com o seu Preciosíssimo Sangue.
– Na Eucaristia: “Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lho, dizendo: Bebei
dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da Nova Aliança, derramado por
muitos homens em remissão dos pecados” (Mt 26,27-28).
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Sacramento da Crisma
No último sábado, o bispo auxiliar, Dom Levi Bonatto, presidiu a Santa Missa e ministrou o Sacramento da Crisma na Paróquia Mãe de Misericórdia, localizada no Setor
Sul, em Goiânia. Na noite do mesmo dia, Dom Levi também ministrou o Sacramento
da Crisma na Paróquia Cristo Redentor, localizada na Vila Redenção, em Goiânia.
No domingo, 26 de junho, às 15h, Dom João Justino presidiu Santa Missa e ministrou o Sacramento da Crisma na Catedral Metropolitana de Goiânia. No mesmo dia,
no encerramento da Festa do Imaculado Coração de Maria, nosso arcebispo presidiu
Santa Missa e ministrou o Sacramento da Crisma na Paróquia Imaculado Coração de
Maria, localizada no Residencial Triunfo, em Goianira. Após, no dia 28, Dom João
ministrou o Sacramento da Crisma para 17 crismandos da Paróquia Nossa Senhora
Aparecida, do Setor Balneário Meia Ponte, em Goiânia.

Missa anual do Apostolado da Oração
No dia 24, Dom João Justino presidiu Santa Missa na Paróquia Sagrado Coração de
Jesus, em Goiânia. A celebração reuniu o Apostolado da Oração de nossa Arquidiocese
para a missa anual do movimento.
Em sua homilia, nosso arcebispo falou sobre o amor de Deus. “O coração misericordioso de Jesus nos faz recordar o amor de Deus por nós. Através do coração aberto do
Senhor que jorrou sangue e água, fomos remidos de nossos pecados”.

Caminhando com Nossa Senhora
A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima continua visitando as paróquias
da nossa Arquidiocese. Nesta sexta, dia 1º de julho, a imagem está na Paróquia Santo
Eugênio Mazenod, em Aparecida de Goiânia. No dia 2, ela peregrina para a Paróquia
Santo Inácio de Loyola e permanece até o dia 3. No dia 4 de julho, ela ﬁcará na Paróquia Divino Espírito Santo.
Na terça-feira, dia 5, Nossa Senhora de Fátima estará na Paróquia Santa Teresinha
do Menino Jesus, em Aparecida de Goiânia. Nos dias 6 e 7 ela permanece na Paróquia
Sant’Ana, em Inhumas. E na sexta-feira, dia 8, ela ﬁca na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Primavera.

Vivendo a Vocação

Missionário italiano completa
40 anos de sacerdócio
Foto: Rudger Remígio

MARCOS PAULO MOTA

A

vocação é, sem dúvida alguma, um chamado de Deus
para doarmos a nossa vida,
seja no matrimônio, na vida
religiosa, no sacerdócio ou mesmo
como leigo consagrado. Cada um de
nós tem a sua vocação cravada no
peito desde a nossa concepção. Nas
sagradas escrituras existem várias
citações que relatam a vocação dos
profetas, uma das mais conhecidas
é a vocação de Jeremias. “Antes de
formar-te no seio de tua mãe, eu já te
conhecia, antes que tu nasceste, eu
te consagrei e te ﬁz profeta das nações”.
Hoje vamos conhecer a história do padre José Chiarini, membro da Congregação dos Cônegos Regulares da Imaculada Conceição.
Italiano, completou no último dia 19 de junho, 40 anos de sacerdócio,
dos quais 35 são dedicados ao Brasil. O padre aﬁrma que foi na família
que foi plantada a primeira semente de vocação. “Nasci na região da Itália,
numa época marcada pela sensibilidade e pela prática religiosa enraizada
na cultura popular. Assim, tenho consciência que a primeira semente vocacional foi plantada em casa, pelos meus pais”.
Após essa semente ser plantada no coração do ainda menino José, ele
conheceu um padre da Congregação dos Cônegos Regulares da Imaculada

Conceição. “Fiquei encantado com sua alegria, dedicação e quis ser como
ele. Ele me convidou para ir conhecer o Seminário Menor da congregação e
foi amor à primeira vista. Costumo dizer que não foi eu que escolhi a congregação, mas eles me escolheram e me acolheram”.
Padre José conta que seu lema de ordenação tem muito a ver com o seu
desejo de ser missionário. “O lema da minha ordenação deixa entrever o
meu sonho de ser missionário ‘Seguir Jesus, servindo os irmãos’. Sendo assim, ao ver que muitos confrades tinham vindo para o Brasil, achei que aqui
seria a terra que me permitiria colocar meu lema em prática”.
Ao completar 40 anos de sacerdócio, o padre deixou sua mensagem aos
jovens que sentem no coração o desejo de seguir Jesus, doando a sua via
ao ministério sacerdotal. “Acho que os jovens não podem ser considerados
como o futuro da Igreja, mas convidados a construir o presente da própria
Igreja. Penso que nós, mais experientes, devemos ter a ousadia e a conﬁança
de incumbir aos jovens vocacionados a tarefa sugerida pelo Papa Francisco,
de construir uma Igreja verdadeiramente em saída e em diálogo com um
mundo sempre sedento da Palavra de Deus e dar testemunhos da verdade.
O religioso trabalha na Arquidiocese de Goiânia há 25 anos nas cidades
de Brazabrantes e Santo Antônio de Goiás.

O religioso trabalha na Arquidiocese de Goiânia
há 25 anos nas cidades de Brazabrantes e
Santo Antônio de Goiás.

Julho de 2022

MATÉRIA ESPECIAL

Roma recebeu o
10º Encontro Mundial
das Famílias
SUZANY MARQUES

A

conteceu entre os dias 22 e 26 de junho, em Roma, o 10º Encontro Mundial das Famílias, com o tema “Amor em família:
vocação e caminho de santidade”. O encontro também encerrou
o Ano da Família “Amoris Laetitia”, que foi aberto no dia 19 de
março de 2021. O congresso contou com a participação do Santo Padre,
o papa Francisco.
Aqui, na Arquidiocese de Goiânia, o coordenador do Setor Vida e Família e reitor do Santuário-Basílica Sagrada Família, padre Rodrigo de
Castro, fez igualmente uma programação especial no Santuário-Basílica
durante o Encontro Mundial das Famílias. “A alegria é grande por ser um
santuário a serviço das famílias. Olhamos o nosso grande modelo, Jesus,
Maria e José, a Sagrada Familiar de Nazaré”, disse ele.
Em Roma, a programação foi repleta de reﬂexão. O encontro contou
com a presença de mais de 2.000 delegados do mundo inteiro, entre os
quais 30 eram brasileiros. Na abertura do congresso pastoral, a primeira
palestra foi sobre a “Igreja doméstica e a sinodalidade”. Após, houve uma
exposição sobre “Esposos e sacerdotes juntos para construir a Igreja”. Por
ﬁm, aconteceu a palestra “Jovens e anciãos juntos pela Igreja do amanhã”,
encerrando as conferências da parte da manhã. Na parte da tarde, os temas foram: “Acompanhamento dos primeiros anos do matrimônio”; “O
amor familiar em prova” e “Acompanhar a maternidade e paternidade”.
A abertura da conferência foi feita pelo prefeito do Dicastério para os
Leigos, a Família e a Vida, o cardeal Kevin Farrell. Ele falou da importância dos bispos de todos os continentes, no sentido de acompanharem
e viverem os temas que foram trabalhados em Roma. “Eu creio que é importante que vivamos estes próximos dias juntos, como um momento de
autêntica comunhão eclesial com todas as famílias do mundo”, disse. Durante sua exposição, ele ainda falou que “a família é um lugar de acolhimento e de amor, que consegue gerar e fazer crescer a vocação”, explicou.
A primeira palestra, sobre a “Igreja doméstica e a sinodalidade”, foi
de responsabilidade dos conferencistas Gregory e Lisa Popcak. Na sua
fala, Gregory ressaltou que “precisamos olhar e aprender a viver a Igreja
dentro de nossas famílias. A Igreja doméstica deve ser uma verdade ativa
na missão das comunidades eclesiais”.
No segundo dia de conferência, foram apresentados os seguintes temas: “Identidade e missão da família cristã”; “Ser cristãos na era digital”;
“Vocação e missão nas periferias existenciais”; “O catecumenato matrimonial”; “Formação de acompanhantes e formadores da família: leigos,
padres e seminaristas”; por ﬁm, “A comunhão familiar, estilo de comunhão eclesial”. Essa última atividade foi realizada na Praça de São João de
Latrão e em paróquias da cidade de Roma.
A subsecretária do Dicastério para os Leigos, Família e Vida, Gabriella
Gambino, e seu esposo, Giovanni Nuzzi, foram responsáveis por assessorar o tema “Identidade e missão da família cristã”. A palestra foi ilustrada
pelo documento sobre os Itinerários Catecumenais para a vida matrimonial,
publicado na semana anterior pelo Dicastério.
A exposição central para reﬂexão partiu das seguintes perguntas:
“Qual é a maior preocupação, para nós, como pais, quando pensamos no
futuro dos nossos ﬁlhos? Que encontrem uma estrada. E para nós, pais
cristãos? Que eles encontrem a sua vocação”.
O terceiro e último dia do 10º Encontro Mundial das Famílias contou
com as seguintes palestras: “Família, caminho de santidade”; “Caminhos
de santidade”; “Matrimônio e família: santidade no cotidiano”. Ao ﬁnal
do dia, o Papa Francisco celebrou a Santa Missa na Praça São Pedro. O
evento se encerrou com a oração do Ângelus com o Santo Padre e com a
bênção de envio.
Durante sua homilia na Praça de São Pedro, o Papa clamou que as
famílias levem o testemunho cristão e a beleza da vocação familiar. “A
Igreja está com você, de fato, a Igreja está em você! A Igreja nasceu de uma
família, a de Nazaré, é composta principalmente de famílias. Que o Senhor os ajude todos os dias a permanecer na unidade, na paz e na alegria,
mostrando a todos que Deus é amor e comunhão de vida”.
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Romaria do
Divino Pai Eterno
acontece de forma
presencial
MARCOS PAULO MOTA

Depoimentos:
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA
Vianópolis
“Tenho muitos problemas de saúde, às
vezes chego a pensar que não vou conseguir vir, são nove dias de viagem de carro
de boi, mas a fé no Divino Pai Eterno e a
força que ele nos dá, junto aos meus companheiros, ajudam a percorrer os mais de
200 km, para agradecer tudo que ele faz
por nós”.

Foto: AFIPE

A

pós dois anos sem a presença dos devotos na Festa do Divino Pai Eterno,
neste ano de 2022 a Romaria voltou a contar com a participação presencial dos ﬁéis, que vêm de várias partes do estado de Goiás e de todo
o Brasil. O tema da festa desde ano é “Pai Eterno, fazei novas todas as
coisas”. O padre João Paulo Santos, reitor do Santuário-Basílica do Divino Pai
Eterno, escreveu o documento de apresentação do tema. “A partir deste tema,
nos propomos a fazer um caminho de renovação iluminados pelas virtudes cristãs. Isto para dizer que nosso recomeço tem um ponto de partida. Recomeçamos,
a partir de Deus, pela fé, esperança e caridade. Mas o recomeço exige de nós
um empenho humano como resposta ao dom de Deus. Por isso, para nos renovar como humanidade, precisamos de prudência, compromisso com a justiça, a
necessária temperança e a fortaleza que é a constância da fé”. Esse tema é uma
súplica para que o Pai Eterno renove a nossa esperança em dias melhores, como
rezamos na consagração, “conﬁamos em vossa bondade e poder”.
Cada dia da novena teve um tema principal sobre o qual cada celebrante pôde
reﬂetir com os romeiros: no 1º dia, “Do individualismo à solidariedade e fraternidade”; no 2º, “Recomeçar a partir da fé”; no 3º, “Recomeçar na esperança”; no
4º, “Recomeçar pelo amor”; no 5º, “Recomeçar na prudência”; no 6º, “Recomeçar
a partir da justiça”; no 7º, “Recomeçar com temperança”; no 8º, “Recomeçar com
fortaleza”, e, no último dia da festa, “Do isolamento ao encontro”.
Com a intenção de pedir ao Pai Eterno para que livre o mundo de todos os
males, foram colocadas as bandeiras de 160 países na rampa do Santuário, representando a unidade dos povos que sofreram com a pandemia e as pessoas que
perderam sua vida. Foi instalado também um painel de led, onde se exibiram
fotos e nomes enviados pelos romeiros em homenagem às pessoas que faleceram
vítimas da Covid-19. “Assim, não rezamos somente pelas mais de 670 mil pessoas que morreram no Brasil. Unidos em um só coração e no amor do Pai Eterno,
rezamos também por todas as pessoas do mundo”, disse o padre Sidney Martins,
prefeito de Liturgia do Santuário.
A Romaria deste ano ﬁca marcada também pelo monumento em homenagem
às vítimas da Covid. Segundo o artista Silvio Morais, criador do monumento,
a Pira foi executada com utilização de chapas metálicas recortadas, soldadas e
pintadas artesanalmente. “A idealização da forma nos remete a algo que ainda
se mantém vivo, assim como uma ﬂor que está prestes a se desabrochar. Remete
também a algo que possui raízes profundas, assim como a vegetação do cerrado
que brota sobre o chão queimado. A Pira se apoia em uma base quadrada e escura, preta, assim como nos aparenta ser o desconhecido, o medo, a morte”, de
acordo com o artista, as pétalas do monumento representam os quatro cantos da
Terra unidos por uma tragédia que causou o sofrimento comum.

No dia 3 de julho, Dom João Justino
celebrará o encerramento da Festa do Divino
Pai Eterno, na Praça Dom Antônio Ribeiro
de Oliveira, às 17h30.

LINDOMAR CAETANO RODRIGUES
Brasília
“Esta é a segunda vez que venho a Trindade, tenho problema de epilepsia. Desde
que comecei a vir e pedir a proteção do Pai
Eterno, não tive mais crises. É um motivo de
louvar a Deus”.
WELLINGTON PEREIRA DE JESUS
Luziânia
“Fiz uma promessa ao Pai Eterno, que, se
meu filho fosse curado da doença, eu iria
de Luziânia a Trindade e viria a pé. Com as
bênçãos do Pai Eterno, meu filho foi curado. Esta é a terceira vez que venho e são
cinco dias caminhando”.
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JORNADA DE ORAÇÃO
E MISSÃO PELA PAZ

BEATIFICAÇÃO DA SERVA DE
DEUS ISABEL CRISTINA

Todos os meses, a Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Missionária
e Cooperação Intereclesial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) e a Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) promovem a
Jornada de Oração e Missão pela Paz. Neste dia, 1º de julho, a jornada será
dedicada à Nigéria, país africano localizado na região da África Ocidental.
No início do mês de junho, na Solenidade de Pentecostes, a pequena
comunidade da Igreja de São Francisco Xavier, em Owo, na Nigéria, foi
invadida por vários homens atirando contra os fiéis. O massacre causou a
morte de muitas pessoas, incluindo numerosas crianças.
As jornadas são um convite à oração. Assim, no dia 1º de julho, somos
convidados a fazer da oração uma missão, pedindo pela paz na Nigéria.

Será beatificada no dia 10 de dezembro, em Barbacena (MG), na celebração solene com rito de beatificação, a Serva de Deus Isabel Cristina
Mrad Campos. O rito será presidido pelo prefeito do Dicastério da Causa
dos Santos, cardeal Marcello Semeraro.
O anúncio da beatificação foi confirmado no dia 22 de junho pelo postulador da Causa de Beatificação da Venerável, doutor Paolo Vilotta, em
carta a Dom Airton José dos Santos, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Mariana.
Isabel Cristina nasceu em 29 de julho de 1962, em Barbacena, e morreu
em 1º de setembro de 1982 de forma cruel. Em janeiro de 2001, seu processo de beatificação foi instalado e a Santa Sé conferiu a ela o título de
Serva de Deus. O seu martírio foi reconhecido pelo Papa Francisco no dia
27 de outubro de 2020.

BÊNÇÃO DOS PÁLIOS

ÓBOLO DE SÃO PEDRO

Aconteceu no dia 29, na Basílica Vaticana, Santa Missa e Bênção dos
Pálios para os novos arcebispos metropolitanos. Diante da delegação do
patriarcado de Constantinopla, o Pontífice abençoou os pálios aos arcebispos recentemente nomeados. Estiveram presentes na Basílica Vaticana
32 arcebispos, ao todo 44 receberão o pálio. O nosso arcebispo não foi à
Roma, ele irá receber a insígnia no Brasil, das mãos do Núncio Apostólico.
“Irmãos e irmãs, hoje, segundo uma bela tradição, benzi os Pálios para
os Arcebispos Metropolitas recém-nomeados, muitos dos quais participam na nossa celebração. Em comunhão com Pedro, são chamados a ‘erguer-se depressa’, não dormir, para ser sentinelas vigilantes do rebanho.
Levanta-te para ‘combater a boa batalha’, nunca sozinhos, mas com todo
o santo Povo fiel de Deus. E como bons pastores devem estar à frente do
povo, no meio do povo e atrás do povo, mas sempre com o santo povo
fiel de Deus, porque fazem parte do santo povo fiel de Deus”, destacou o
Papa Francisco.

Neste final de semana, em que se celebra a Solenidade de São Pedro e
São Paulo, o valor integral arrecadado nas coletas das missas celebradas
em todas as nossas comunidades será destinado às obras sociais, às iniciativas humanitárias e de promoção social do Santo Padre, o Papa Francisco.
Chama-se óbolo de São Pedro a ajuda econômica que os fiéis oferecem
ao Santo Padre, como sinal de adesão à solicitude do Sucessor de Pedro
relativa às carências da Igreja universal e às obras de caridade em favor
dos mais necessitados.
O valor é encaminhado à cúria de cada diocese, que se responsabiliza
de repassá-lo à Nunciatura Apostólica, que é a apresentação do Vaticano
no Brasil. Trata-se de uma ajuda que é sempre animada pelo amor que
vem de Deus.
No ano de 2021, o valor arrecadado nas coletas chegou perto de 47
milhões de euros e possibilitou a promoção de 157 projetos, distribuídos
em 67 países, sendo que a África foi o principal beneficiário.

Imagem: Arquivo da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade, em Barbacena (MG)

IGREJA EM SAÍDA

Imagem: Internet

Imagem: Vatican Media

Imagem: Internet
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VIDA CRISTÃ

EXISTE LIMITE
PARA A FOFOCA?

“Estou comentando só com você. Não espalha, tá!”, ou “se alguém
perguntar quem te contou, não diga que fui eu!” Essas são frases típicas que despertam a curiosidade do interlocutor sobre algo que não
deva sair da esfera privada. Determinar quando surgiu a fofoca pode
ser uma investigação estéril, mas, independentemente de quando
isso ocorreu, sabemos que ela é prejudicial.
Há os que se vangloriam de obter informações e colocam-nas como
um trunfo, geralmente, para se obter alguma vantagem, ou simplesmente pela malícia de expor alguém. A fofoca insiste e persiste numa
sociedade que escancara, cada vez mais, as pessoas, ignorando até
princípios éticos, por exemplo. Há, inclusive, uma indústria que se
beneﬁcia do lucro obtido pelo vazamento das informações, das fofocas obtidas e daquelas que são criadas.
Diante desta premissa, talvez nos perguntemos como habitar
um mundo marcado por essas características. Ainda existe a esfera
do público e do privado? O ﬁlósofo coreano Byung-Chul Han, na
obra Sociedade da Transparência (2017), aﬁrma que “quando o próprio
mundo se transforma em espaço de exposição, já não é possível o
habitar[...]. Habitar signiﬁca originariamente estar satisfeito, estar em
paz, permanecer onde se está” (p. 33). Estar em paz, a partir desta
acepção de Heidegger, é um desejo, e porque não uma necessidade,

As fofocas fecham o
coração à comunidade,
impedem a unidade da
Igreja. Papa Francisco

de toda a humanidade. A paz pessoal, a paz familiar, a paz social e
também a paz nas igrejas.
Em alguns momentos, o Papa Francisco traz, com veemência, a temática da fofoca. Segundo ele, no Angelus de 06 de setembro de 2020,
“as fofocas fecham o coração à comunidade, impedem a unidade da
Igreja”. Para o pontíﬁce, o grande orquestrador da fofoca é o diabo:
“ele é o mentiroso que tenta desunir a Igreja, afastar os irmãos e não
fazer comunidade”. O apelo é forte: “irmãos e irmãs, façamos um
esforço para não fofocar”.
Então, existe limite para a fofoca? Creio que o limite seja o eu. Cada
um deve ter o propósito de cortar o círculo vicioso a partir de valores
como a consciência de si, o respeito ao outro, a empatia, a solidariedade e a fraternidade. Valores tão antigos quanto a própria fofoca e
que nunca saem de moda. É preciso ter a ousadia de dizer não a uma
proposta tentadora de descobrir algo alheio e, mesmo quando a vontade de romper com essa convicção for esmorecida, alimentemos a
utopia de um mundo mais habitável e menos ferido.
Imagem: Internet

MARCUS TULLIUS
Mestrando em Comunicação Social pela PUC Minas,
coordenador-geral da Pascom Brasil e membro do
Grupo de Reflexão em Comunicação da CNBB
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LEITURA ORANTE

“Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta
pedra construirei a minha Igreja” (Mt 16,18)
LEANDRO SILVA (SEMINARISTA DA DIOCESE DE JATAÍ)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

A

mados irmãos e irmãs em Cristo, neste
domingo, a Igreja no Brasil celebra a solenidade dos santos apóstolos Pedro e
Paulo. Homens que doaram toda a sua
vida à pregação do Evangelho e são considerados as colunas da Igreja devido ao seu amor por
Cristo, seu testemunho de fé e a coragem que
tiveram para anunciar a Boa-Nova. Assim como
eles, somos também nós, convidados a sermos
testemunhas do Evangelho de Jesus para todas
as pessoas, sobretudo nas comunidades familiares, nas paróquias, nos ambientes de trabalho
e em toda a sociedade.
No Evangelho de hoje, São Pedro faz a sua
proﬁssão de fé dizendo que Jesus é o Messias, o
ﬁlho do Deus vivo. Jesus se alegra com a declaração de Pedro a ponto de dizer que ele é feliz
porque, iluminado pelo Pai, foi capaz de reconhecê-lo não somente como messias, mas como
Filho de Deus, como o que Ele realmente é.

Assim, Jesus também diz a Pedro, quem Pedro
é: “Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta
pedra construirei a minha Igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la” (Mt 16,18). E entrega
a Pedro o poder e o dever de conduzir a Igreja
que Ele mesmo, o Senhor, ediﬁca sobre sua fé.
Assim, Jesus institui uma comunidade escatológica que deve ter o seu início aqui na
Terra em forma de uma grande comunidade
organizada para a qual Ele nomeou um líder.
Tal comunidade, Igreja, tem a tarefa de resgatar
o povo de Deus da morte do pecado a ﬁm de
levá-lo ao Reino dos Céus. Para isso, Jesus Cristo deu a Pedro as chaves, de modo que possa
abrir as portas para tudo aquilo que conduz o
homem a Deus e fechá-las para tudo que não
contribua para que o homem O encontre. O poder dado a São Pedro é transferido plenamente
aos seus sucessores, os papas, ao longo da história da Igreja. Aproveitemos essa Solenidade
de São Pedro e São Paulo para rezarmos pelo
Papa Francisco, de modo que continue conduzindo a Igreja pelos caminhos do Senhor.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Os 2,16-17b-18.21-22; Sl 144(145); Mt 9,18-26. 3ª-f.: Os 8,4-7.11-13; Sl 113B(115);
Mt 9,32-38. 4ª-f.: Os 10,1-3.7-8.12; Sl 104(105); Mt 10,1-7. 5ª-f.: Os 11,1-4.8c-9; Sl 79(80); Mt 10,7-15. 6ª-f.: Os 14,
2-10; Sl 50(51); Mt 10,16-23. Sábado: Is 6,1-8; Sl 92(93); Mt 10,24-33. Domingo: 15º Domingo do Tempo
Comum – Dt 30,10-14; Sl 68(69) ou Sl 18B(19); Cl 1,15-20; Lc 10,25-37.

ARQ. INDICA
Sugestão de livro
A obra “Diaconato permanente: perspectivas teológicopastorais é uma reedição que trata da grande importância para
o desenvolvimento do diaconato permanente no Brasil. A atual
edição conta com bibliografia atualizada. Não se trata de uma
obra exaustiva sobre o ministério diaconal, mas procura expor
uma síntese suficientemente clara do tema.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Mt 16,13-19
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 e dificulte a intensidade desse momento e
peça o Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: a principal palavra a ser dita é a Palavra de Deus. Por isso, atentar-se sobre o que diz o Senhor é 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 que está escrito e destaque as palavras, frases que mais tiveram relevo aos seus olhos, 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 na sua vida. Registre as 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 à prática.
Solenidade de São Pedro e São Paulo, Ano C – Liturgia da Palavra:
At 12,1-11; Sl 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.

