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PALAVRA DO ARCEBISPO

Escutar, condição
para governar

DOM JOÃO JUSTINO
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

A

viva fosse cortada ao meio, e dada a cada mãe a metade. A mãe da criança
viva comoveu-se em suas entranhas e pediu ao rei que desse seu ﬁlho vivo à
outra mulher. Essa outra, porém, dizia: “Não seja meu nem teu, cortai-o”. E o
rei ordenou que dessem a criança à primeira mulher, pois era ela a verdadeira
mãe. Foi detendo-se diante daquelas mulheres e escutando suas histórias que
o rei encontrou a palavra para provocar a emersão da verdade. Esse processo
é custoso. Pede a decantação das narrativas para identiﬁcar a fresta por onde
poderá surgir a luz.
Quem governa não pode prescindir de se pôr à escuta. E é fundamental escutar o povo, as ruas, os críticos, o outro lado, o contraditório. O autoritarismo
é resultado da surdez que autoconvence como se eu fosse o único portador
da verdade. Falem os outros, mas se faça o que eu penso e decido. E quanto
menos falarem, quanto menos pensarem, quanto menos indagarem será melhor, raciocinam os que não querem escutar. Por isso os saberes que instigam
a pesquisa, a pergunta, a pluralidade, tornam-se saberes perigosos e desprezíveis. Há também ouvidos que não suportam a diferença, a diversidade, outros
modos de falar, de cantar, de narrar.
Governar é a arte de reger diálogos e de estimular a participação de muitos, senão de todos. É o exercício de valorizar o debate, de sustentar o desejo
de dias mais felizes, mais aprazíveis, com trabalho e festa, com garra e com
ternura, com justiça e paz. Sem qualquer forma de violência. Sem apelar ao
“cale-se”, pois escutar é fundamental para governar.

Trecho do livro “Diakonia da Palavra” de
Dom João Justino de Medeiros Silva. (18.05.2019)

Dia Mundial de Oração pelo
Cuidado da Criação

Editorial

Foto: Banco de Imagens

Foto: Rudger Remígio

tradição bíblica apresenta o rei Salomão como sábio. No terceiro capítulo do 1º livro de Reis se encontra a narrativa de como o Senhor lhe
concedeu o dom da sabedoria. Conta o escritor sagrado que o Senhor
apareceu ao rei em sonho e lhe disse: “Pede o que te devo dar”. Depois
de considerar a benevolência de Deus para com Davi, seu pai, e para consigo
mesmo ao constituí-lo sucessor de Davi, Salomão assim formula seu pedido:
“Dá, pois, a teu servo um coração que escuta para governar teu povo e para
discernir entre o bem e o mal, pois quem poderia governar o teu povo, que é tão
numeroso?” O pedido de Salomão agradou a Deus que lhe disse: “Porque foi
este o teu pedido […] dou-te um coração inteligente, como ninguém teve antes
de ti e ninguém terá depois de ti”.
Esse relato bíblico é de grande beleza e ensinamento. Nele se compreende
a sabedoria como capacidade de escuta. O sábio é, antes de tudo, alguém que
tem ouvidos aﬁnados para escutar as pessoas e discernir o que estão a dizer.
A sabedoria supõe, dessa forma, o exigente exercício de atentamente escutar o
dito e o não dito. Para quem tem responsabilidade de governar ou de gerir, a
escuta é um aliado de máxima importância. Pode-se ter recursos e dispositivos
técnicos para deﬁnir metas e estratégias. No entanto, sem a escuta das pessoas,
de suas demandas, de seus medos e de sua história, corre-se o risco de atropelar procedimentos e emperrar processos.
A escuta produz a palavra certa para o momento certo. Essa palavra que
descortina rumos não vem facilmente. Ela é literalmente forjada no processo
da escuta. É cara, seja por sua importância seja pelo seu valor. E ela é cortante.
Faz emergir a verdade. Exemplar é o julgamento realizado por Salomão, relatado logo a seguir no mesmo terceiro capítulo do 1º livro de Reis. Ele escuta a
narrativa das duas mulheres que disputam a maternidade de uma criança viva.
A outra criança estava morta. O rei pediu uma espada e ordenou que a criança

Finalizamos o mês de agosto, dedicado às vocações, e iniciamos o mês
de setembro, em que celebramos o Mês da Bíblia no Brasil. O intuito é
fazer com que o povo católico leia, medite, conheça e aprofunde seus
conhecimentos bíblicos. Também dedicamos este mês à Bíblia em razão
da memória de São Jerônimo, celebrada no dia 30. São Jerônimo é o responsável pela tradução da Sagrada Escritura para o latim. Essa versão
recebeu o nome de “Vulgata”, que signiﬁca “popular”. Até hoje essa tradução da Bíblia ainda é referência.
Por ocasião do Mês da Bíblia, todos os anos a Comissão para a Animação Bíblico-Catequética propõe um texto para estudo. Em 2022, foi
escolhido o livro de Josué com o lema inspirador: “O Senhor, teu Deus,
estará contigo por onde quer que vás” (Js 1,9).
A proposta do texto-base é que nos aproximemos da jornada de Josué
pela posse da Terra Prometida. Em entrevista, o presidente da Comissão
para a Animação Bíblico-Catequética, Dom José Antônio Peruzzo, disse
que faz votos para que “o estudo do texto-base leve o leitor ao Livro de
Josué e perceba que Deus nunca deixa sem respostas as pessoas e comunidades que a Ele se confundem”.
#somosum
Boa leitura!
Arcebispo de Goiânia: Dom João Justino de Medeiros Silva
Bispo Auxiliar: Dom Levi Bonatto
Arcebispo Emérito: Dom Washington Cruz
Coordenadora de Comunicação: Talita Salgado (MTB 2162 GO)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Larissa Costa (MTB 3989 GO)
Redação: Gabriela Rodrigues, Larissa Costa,
Marcos Paulo Mota e Suzany Marques
Revisão: Danila Mello

Diagramação: Carlos Henrique
Fotografias: Rudger Remígio e colaboradores
Contatos: encontrosemanal@gmail.com
Fone: (62) 3229-2683/2673

N

o dia 1º de setembro, celebramos o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado
da Criação, instituído pelo Papa Francisco em agosto de 2015. Esta data
inaugura o “Tempo da Criação” que vai até o dia 4 de outubro, festa de
São Francisco de Assis. O intuito desta data, de acordo com o Pontíﬁce, é
oferecer aos ﬁéis e comunidades “a preciosa oportunidade para renovar a adesão
pessoal à própria vocação de guardião da criação”. Para 2022, o tema escolhido
foi: “Escuta a voz da criação”.
Na mensagem para a celebração do dia de oração deste ano, o Santo Padre ressalta que este “é um momento especial para todos os cristãos, a ﬁm de orarmos e
cuidarmos, juntos, da nossa casa comum”. Francisco ainda nos convida a colocarmos “de acordo sobre quatro princípios-chave” para que possamos impedir um
colapso ainda grave da biodiversidade: “1º construir uma base ética clara para a
transformação que precisamos a ﬁm de salvar a biodiversidade; 2º lutar contra
a perda de biodiversidade, apoiar a sua conservação e recuperação e satisfazer
de forma sustentável as necessidades das pessoas; 3º promover a solidariedade
global, tendo em vista que a biodiversidade é um bem comum global que requer
um empenho compartilhado; 4º colocar no centro as pessoas em situações de vulnerabilidade, incluindo as mais afetadas pela perda de biodiversidade, como as
populações indígenas, os idosos e os jovens”.
No texto, o Pontíﬁce fala sobre dois eventos promovidos pelas Nações Unidas: a COP27 sobre o clima e a COP15 sobre a biodiversidade. A COP27 será
realizada no Egito, em novembro, ainda neste ano, e “constitui a próxima oportunidade para promover, todos juntos, uma eﬁcaz implementação do Acordo de
Paris. Já a COP15, acontecerá no Canadá, no mês de dezembro. Esse encontro
“proporcionará à boa vontade dos Governos uma oportunidade importante para
adotarem um novo acordo multilateral para deter a destruição dos ecossistemas
e a extinção das espécies”, como explica Francisco.
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Casamento comunitário

N

Foto: Arquivo pessoal

o dia 20 de agosto, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Edwiges, localizada no Setor Nova Suíça,
em Goiânia, realizou casamento comunitário. Na cerimônia, dez casais celebraram o Sacramento do Matrimônio, que foi assistido pelo padre Idelfonso Braz dos Santos.

Encontro Regional
de Presbíteros

A
Foto: Rudger Remígio

conteceu, em Jataí (GO), de 22 a 25 de agosto, o 39º
Encontro Regional de Presbíteros, com o tema “O
presbítero, um místico a caminho” e com o lema “É
pela fé que o justo viverá” (Gl 3,11).
Realizado pela Comissão Regional de Presbíteros, o evento
contou com a assessoria do bispo auxiliar de Belo Horizonte (MG), Dom Júlio César Gomes Moreira. O nosso arcebispo,
Dom João Justino, e 19 padres de nossa Arquidiocese participaram do encontro.

Carta Apostólica
é tema do II Encontro de
Liturgia de 2022
SUZANY MARQUES

A

Escola de Ministério da Arquidiocese de Goiânia realizou no último sábado, dia 20, na Cidade da Comunhão - CPDF, o II Encontro com Equipes de Liturgia.
O tema da formação foi a apresentação da Carta Apostólica Desiderio Desideravi, que trata sobre a formação litúrgica
do povo de Deus. O padre Mauro Francisco dos Santos, da
Diocese de Goiás, foi responsável por assessorar a reunião.
Padre Mauro Francisco destacou que não existe uma fórmula mágica na Liturgia e que o objetivo do encontro não é
deﬁnir o que é o certo ou errado dentro da Liturgia, mas sim
conceder uma formação litúrgica, isto é, compreender melhor
a celebração, pontuou o padre Mauro. Na sequência, ele explicou que a Liturgia não vive de receitas e também não é uma
matemática precisa.
O padre discorreu que o campo litúrgico tem passado por
muita turbulência, porque as pessoas se esqueceram de que
o povo de Deus são “funcionários” da Liturgia. Na oportunidade, explicou: “A Liturgia não é doutrina”. O objetivo da
Liturgia é que nos façamos unos, como pede o Papa Francisco.
O assessor lembrou ainda que o Santo Papa pede constantemente que tenhamos uma comunhão eclesial. “Somos ferramentas para realizar o sonho do Papa”, alertou o padre. Ao
ﬁnal da formação os participantes tiveram um momento de
perguntas sobre o tema reﬂetido.
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Pastoral Carcerária celebra

Jubileu de Ouro
SUZANY MARQUES

C

om o objetivo de evangelizar e de
promover a dignidade humana
por meio da presença da Igreja nos
cárceres, a Pastoral Carcerária (PCr)
completa, em 2022, 50 anos de existência.
A Pastoral está ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e atende às
pessoas presas e suas famílias.
Tendo como lema “Estive preso e vieste
me visitar” (Mt 25,36), a pastoral objetiva
também encaminhar as denúncias de torturas, maus-tratos e violações de Direitos
Humanos praticados contra as pessoas privadas de liberdade aos órgãos responsáveis. Além disso, ela visa conscientizar a sociedade da difícil situação do sistema prisional.
Durante a pandemia da Covid-19, a Pastoral enfrentou bastante dificuldade em sua missão, visto
que os presídios foram fechados para as visitas. “Um dos maiores desafios enfrentados pela Pastoral, e também para os familiares das pessoas presas – é o fechamento cada vez maior do cárcere,
que foi intensificado pela pandemia. Se não conseguimos entrar nas prisões, não conseguimos
estar próximos dos irmãos e irmãs encarcerados e realizar o nosso trabalho”, foi o que explicou a
coordenadora nacional da PCr, irmã Petra Silva Pfaler.
Já na Arquidiocese de Goiânia, a dificuldade enfrentada é outra. De acordo com o coordenador
arquidiocesano, irmão Diego Vinicio Gomes, a falta de membros é o maior problema encarado.
“Atualmente estamos apenas com 10 membros ativos”, revelou. Segundo ele, a pandemia foi um
dos causadores dessa realidade. “A realidade pandêmica dificultou sim o nosso trabalho, pois perdemos o vínculo com os encarcerados e muitos voluntários. O nosso objetivo principal agora é o
retorno presencial das visitas lá dentro do presídio”, explanou.
O coordenador arquidiocesano revelou ainda que a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária os convidou para uma reunião em que foi feita uma nova portaria, que em breve será lançada,
e também foi conversado sobre o retorno das visitas religiosas aos cárceres goianos. Ele salientou
que o trabalho não para e que, enquanto as visitas não voltam, o serviço da Pastoral está direcionado às famílias dos privados de liberdade. “Muitos familiares dos encarcerados nos procuraram para
receber as devidas orientações. Neste tempo de pandemia nosso trabalho foi totalmente voltado
para os familiares aqui fora”.
Um sentimento de alegria e gratidão se manifesta no coração da irmã Petra Silva, ao comemorar
os 50 anos de existência da Pastoral Carcerária. “O sentimento é de alegria porque durante tantos
anos a Igreja no Brasil tem o compromisso com as pessoas encarceradas e seus familiares”. Contudo, ela relata também que há um sentimento de frustação e indignação, pois, apesar do trabalho
incessante da PCr, a cada dia, a vida no cárcere está pior. “Desses 27 anos que estou na Pastoral Carcerária, só piora a situação das pessoas presas, as torturas só aumentam, o atendimento à saúde só
piora, a superlotação só aumenta. É muito triste, apesar da Igreja e da Pastoral Carcerária denunciar,
a situação está cada vez mais difícil”. A coordenadora revela ainda qual o seu maior sonho dentro
da PCr. “Que haja uma justiça restaurativa e que reine a paz”, finaliza.

Breve histórico arquidiocesano
Na Arquidiocese de Goiânia, a Pastoral Carcerária está presente há 27 anos. O responsável por trazer a pastoral foi o então arcebispo, Dom Antônio Ribeiro, no ano de
1995. Foi a convite dele que a atual coordenadora nacional, irmã Petra Silva Pfaler,
entrou na PCr.
Inicialmente, na Arquidiocese, o objetivo da Pastoral era “favorecer a assistência
religiosa e humana aos presidiários e seus familiares” no antigo Cepaigo, hoje Penitenciária Odenir Guimarães (POG), na Casa de Prisão Provisória (CPP) e nas delegacias.
Se você deseja ser voluntário nessa missão, entre em contato com
o responsável arquidiocesano da Pastoral Carcerária:
Telefones: (62) 3223-0759 / 98520-9197
E-mails: pastoralcarceraria.go@gmail.com / sviniciossdiego@hotmail.com
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Bispos orientam
os ﬁéis nas
Eleições 2022
MARCOS PAULO MOTA

E

stamos no período eleitoral, mais uma vez nos aproximamos das eleições que decidirão o caminho que nosso país tomará nos próximos quatro anos. No dia 2 de outubro, os brasileiros vão às
urnas eleger o presidente da República, os senadores, os governadores, os deputados federais
e estaduais. Os bispos do Regional Centro-Oeste da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), que compreende as Províncias Eclesiásticas de Goiânia e de Brasília, elaboraram uma carta
com orientações para a população.
A nota dos bispos é direcionada aos fiéis católicos e a todos os homens e mulheres de boa vontade. A
intenção é orientar o povo a escolher os candidatos com melhores planos de governo, que pensam nos
interesses da população de modo geral, e não somente nos seus próprios interesses, ou nos interesses
de uns poucos.
Os bispos, movidos pela missão apostólica, amor e compromisso com a nação brasileira, e inspirados pela força transformadora do Evangelho de Cristo, ancorado há 522 anos em nosso país, nos
recordam que “a fé católica, antes de ser um sentimento religioso, é resposta livre e consciente a Deus
que se revela plenamente em Jesus Cristo. Por sua vez, esta resposta de fé se traduz no amor a Deus e
ao próximo. A participação ativa na política é expressão desse amor, pois, mediante a política, construímos uma sociedade na qual as pessoas, com suas diferenças, convivem em paz, graças à justiça, saúde
e educação de qualidade”.

A carta possui seis orientações pontuais, para que as pessoas possam
seguir na escolha dos seus candidatos. Leia o trecho:
Apoiados no Evangelho, fonte da Doutrina Social da Igreja, nós, bispos do Regional Centro-Oeste da CNBB, oferecemos aos nossos diocesanos e às pessoas de boa vontade algumas orientações e
determinações para as eleições 2022:
1. Avalie o histórico do candidato, seu itinerário político, se tem uma vida honesta e não está envolvido em fraude ou corrupção. Vote apenas em candidato “ﬁcha limpa”;
2. Conheça a proposta de governo do candidato, veja se é um plano consistente e comprometido
com o bem comum, em particular com os pobres e excluídos, com a defesa da Casa Comum, da
cultura da paz, com uma economia a serviço da vida, e se o candidato é capaz de cumpri-lo;
3. Apoie candidatos defensores e promotores da vida humana e de sua dignidade, que sejam contrários ao aborto e à eutanásia;
4. Divulgue a verdade dos fatos e não espalhe notícias falsas (fake news). Estas são uma ofensa às
pessoas, destroem a democracia e a sua disseminação é um delito com consequências morais e
jurídicas;
5. Aos sacerdotes e religiosos sob a nossa jurisdição canônica ﬁca vetado o uso das redes sociais, das
celebrações litúrgicas, ou outros momentos eclesiais para manifestações político-partidárias, sob
pena prevista no Código de Direito Canônico (Cân. 285, §3; 1371, §1);
6. Exceto em locais sagrados, é importante promover encontros com candidatos de partidos diversos, moderados por um membro da comunidade eclesial, visando conhecer suas propostas.

O Conselho Nacional do Laicato do Brasil com a CNBB elaborou uma cartilha para apresentar o projeto “Encantar a Política”,
que foi inspirado na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium e
nas Encíclicas Laudato SI’ e Fratelli Tutti do Papa Francisco. O projeto consiste em um texto-base, em um curso de planejamento
de campanhas, oferecido pela PUC Minas, e no apoio a candidaturas populares.
“Encantar a Política” é um projeto de formação e de articulação, em vista da militância na perspectiva da cidadania, motivada pelas demandas sociais do Brasil hoje e da fé cristã.

Agosto de 2022
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CATEQUESE DO PAPA

N

a Audiência Geral desta quarta-feira, dia 24, o Papa Francisco lembra
da celebração da Assunção de Nossa Senhora aos Céus. Ele explica que
“este mistério ilumina o cumprimento da graça que plasmou o destino
de Maria e ilumina também o nosso. O destino é o céu”.
O Santo Padre explica que o Ressuscitado vive “onde existe um lugar para
todos”, na nossa morada definitiva. “Não podemos imaginar esta transfiguração
da nossa corporeidade mortal, mas estamos certos de que ela manterá os nossos
rostos reconhecíveis e nos consentirá permanecer humanos no céu de Deus”. Ele
disse também que não devemos ter medo da morte, pois “há sempre a mão do
Senhor que nos leva em frente e, após a travessia da porta vem a festa”.
Ao concluir sua catequese, Francisco renovou o convite a implorarmos do
Senhor a paz para o povo ucraniano. “Seis meses depois do início da guerra,
pensemos na Ucrânia e na Rússia, ambos os países que consagrei ao Imaculado
Coração de Maria; que Ela, como Mãe, dirija o seu olhar para estes dois amados
países”, conclui.

GOIÂNIA RECEBE O XXI ENCONTRO
NACIONAL DA PASTORAL
DA EDUCAÇÃO

Foto: Rudger Remígio

Imagem: Vatican Media
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N

os dias 19 a 21 de agosto, a Arquidiocese de Goiânia foi sede do XXI
Encontro Nacional da Pastoral da Educação. O evento foi realizado pela
Comissão para a Cultura e Educação da CNBB, de forma híbrida, com
o tema: “Pastoral da Educação: centralidade, identidades e missão”. O
encontro reuniu, de forma presencial e virtual, educadores e agentes da pastoral
dos mais diversos estados do Brasil.
Os três dias de evento contaram com uma vasta programação para a escuta
das realidades educativas de todos aqueles que atuam na pastoral em seus regionais. Também foi apresentado um panorama atual e os desafios enfrentados
pela Pastoral da Educação pela visão e análise da realidade eclesial.

Ao final do encontro, o padre Maximiliano Costa, Vigário Episcopal da Pastoral para a Cultura e Educação da Arquidiocese de Goiânia, fez a leitura da Carta
de Goiânia, com as considerações finais de todos os temas abordados durante o
encontro. Leia um trecho da carta:

CARTA DE GOIÂNIA
XXI ENCONTRO NACIONAL DA PASTORAL DA EDUCAÇÃO
CREMOS NA EDUCAÇÃO!
Reunidos em Goiânia, no coração deste imenso Brasil, terra de onde a
poesia de Cora Coralina nos encantou e inquietou com sua ternura, nós,
educadoras e educadores agentes da pastoral da educação, participantes do
XXI Encontro Nacional da Pastoral da Educação – ENAPE, dirigimo-nos
a todos os educadores, educadoras e evangelizadores do nosso país para
compartilhar aquilo que o Espírito Santo suscitou como inspiração e chamado ao longo destes dias.
Motivados pela Campanha da Fraternidade 2022, cujo tema foi “Fraternidade e Educação” e pelo Pacto Educativo Global, discutimos e reﬂetimos
a centralidade, identidades e missão da Pastoral da Educação no Brasil. Escutamos inúmeras vozes e realidades, contemplamos muitos rostos e, assim, compusemos um rico mosaico que celebra a unidade na diversidade
das expressões eclesiais ligadas à Educação. Identiﬁcamos o cerne, o “tronco da videira” (cf. Jo 15,4) que nutre nosso trabalho pedagógico e nossa missão eclesial: Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor […] Nos empenharemos na
consolidação da Pastoral da Educação em nossas comunidades, paróquias,
dioceses e regionais, somando forças com educadoras e educadores das redes pública, privada e confessional, reanimando nossa missão e engajando-nos com responsabilidade.

Sem imaginarmos respostas prontas, mas conscientes do nosso papel de
transformar criativamente o contexto que vivemos, convidamos a todos a
se juntarem a nós para que esta seja a hora da educação. Com o apoio dos
bispos do Brasil, das Igrejas locais, das Associações Educacionais, das instituições católicas de educação, das congregações religiosas e institutos de
vida consagrada, reiteramos o forte apelo de que “ousemos sonhar”, pois
a esperança é ousada e não nos decepciona (cf Rm 5, 5). Ela nos leva a não
esmorecer diante das provações e a sermos corajosos quando somos desaﬁados. Ela nos torna artesãos da paz e mensageiros de transformação para
um mundo novo. Ela estabelece o amor como algo muito maior que o ódio.
Ela faz germinar as sementes que lançamos com nossas mãos trêmulas e
cansadas. E nossa esperança tem um nome e um rosto: Jesus Cristo. Ele que
nos ordenou ir e fazer discípulos, ensinando a guardar o que Ele ensinou,
nos deu uma garantia de sua presença: “Eis que estou convosco todos os
dias, até o ﬁm do mundo” (Mt 28,20). Sabemos que não estamos sozinhos
nessa missão: o Senhor vai à nossa frente!

Leia a carta na íntegra no site da Arquidiocese de Goiânia.

Agosto de 2022

Arquidiocese de Goiânia

A JMJ

7
Foto: Arquivo pessoal

VIDA CRISTÃ

e os frutos que tocam
a eternidade
NATHÁLIA DE PODESTÀ
Setor Juventude

A

Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é o maior encontro de jovens
católicos do mundo com o Santo Padre, em torno de um propósito
uniﬁcador: partilhar, viver e crescer na fé católica.
O evento foi instituído pelo nosso Papa São João Paulo II, em
1985, e se inspirou em encontros especiais da juventude durante os Domingos de Ramos, em Roma, nos anos de 1984 e 1985. A primeira edição ocorreu
em 1986, em Roma, conduzida por São João Paulo II. A cada novo evento,
a Jornada acontece em uma cidade diferente do mundo, com um tema deﬁnido para meditação e cânticos especialmente preparados para os dias de
convívio. Desde então, houve mais 14 edições, sendo a última realizada na
Cidade do Panamá, em 2019. Hoje, o mundo se prepara com viva esperança
para a ida a Lisboa, Portugal, em agosto de 2023, cujo lema será: “Maria levantou-se e partiu apressadamente” (Lc 1,39).
As cidades anﬁtriãs, assim que divulgadas, começam a se preparar com
imenso carinho para a acolhida dos inúmeros peregrinos vindos de todos os
cantos do mundo: famílias se dispõem a receber jovens em suas casas; escolas, igrejas e centros comunitários são mobilizados para atender as milhões
de pessoas que desembarcam para a jornada. É um verdadeiro e grande movimento de acolhida e de partilha.
Em 2016, eu tive a bênção de ir para a JMJ. Foi emocionante o momento
em que chegamos na vila onde ﬁcaríamos hospedados. Jovens corriam ao
nosso encontro, com bandeiras polonesas, com tamanha alegria que me fez
chorar e entender a dimensão dos frutos espirituais que advêm deste encontro. O carinho daquele povo acolhedor revelou os sofrimentos que passaram
durante a guerra e durante vários conﬂitos político-ideológicos. Ali, junto
também a jovens sírios, palestinos, chineses, haitianos, nos atentamos que o
sofrimento do outro, que é nosso irmão, não pode ser alheio a nós. Não podemos fechar os olhos para a Igreja que sofre ao redor do mundo, países que
passam por grandes e perigosos conﬂitos, mesmo aqueles que ﬁsicamente

estejam longes. Porque o sofrimento tem rosto e tem nome. Muitos jovens
que estavam ao meu lado, durante a missa campal, passaram por perseguições religiosas; poder vê-los de perto, ver a fé ﬁrme e resistente que carregam, transformou minha relação com a fé e com a Igreja e me deu muito mais
força para aprofundar minha amizade e conﬁança em Deus.
A partir dali, pudemos ver que somos uma Igreja unida e precisamos buscar viver como tal, uma única Igreja, que se reúne na vivência da fé e na luta
pelo caminho de santiﬁcação, ajudando-nos uns aos outros.
A Jornada se mostra, assim, como ferramenta necessária para relembrar
e reviver a unidade do Povo de Deus, de modo especial nesses anos em
que vivemos as perdas devido à pandemia e à guerra, que ainda faz muitas
vítimas.
Além da Unidade da Igreja, pude também entender como é importante,
especialmente para os jovens, viver a unidade de Vida Cristã: devemos ser
jovens que buscam a santidade em todas as ocasiões da vida, não apenas
durante a JMJ, mas em todos os momentos – na igreja, na escola, no trabalho,
em casa com a família, nos momentos de diversão com os amigos. Deus quer
nossa coragem, nossa esperança, nosso carinho fraterno, para a construção
do Reino de Deus desde aqui na Terra.
O mundo, portanto, se prepara para a próxima Jornada. Depois de anos
de distanciamento social e tanto sofrimento, será verdadeiramente emocionante reunir tantos jovens em torno do amor de Deus para conosco. E o Papa
nos exorta: “Para onde Jesus nos manda? Não há fronteiras, não há limites:
envia-nos a todas as pessoas. O Evangelho é para todos, e não apenas para
alguns” (Christus vivit, 177).
Será, então, uma grande chance de crescimento e conversão na vida espiritual, com frutos que poderão tocar a eternidade. Que possamos rezar
pelos peregrinos que farão caminhos de vida interior e de amizade com Deus
durante a Jornada e por todos aqueles que trabalham para que ela aconteça.
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LEITURA ORANTE

“Porque quem se eleva, será humilhado
e quem se humilha, será elevado” (Lc 14,11)
MURIEL QUEIROZ MARQUES
(Seminarista da Diocese de Bom Jesus da Lapa–BA)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

C

aríssimo irmão, caríssima irmã, hoje, no
22º Domingo do Tempo Comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de Lucas,
que relata Jesus contando uma parábola
aos seus discípulos, pois percebeu como os convidados escolhiam os primeiros lugares na festa
de casamento. Assim, Jesus deu-lhes a orientação que, quando convidados para uma festa, escolhessem os últimos lugares e não os primeiros,
pois o dono da festa, ao vê-los, os chamaria para
sentar um pouco mais à frente. Aﬁnal, ao contrário, se os convidados se sentassem nos primeiros
lugares, seria possível que chegasse alguém mais
importante, e por isso seriam indicados a se sentarem no último lugar, logo ﬁcariam envergonhados de tal situação. Jesus ainda fez algumas
observações para quando forem dar uma festa.
Para Ele, deve-se convidar aqueles que não podem retribuir, pois assim se oferece sem esperar

nada em troca, por isso “serás feliz! Porque eles
não te podem retribuir” (Lc 14,14).
Meu irmão e minha irmã, Jesus nos convida
a termos um coração humilde. Por isso, nos colocaremos nos últimos lugares, como aqueles que
servem os que mais necessitam, em atitude de
prontidão. Ele convida a não queremos os primeiros e melhores lugares, pois essa ainda é uma
atitude de quem é cheio de si mesmo, de quem
se esquece de olhar o outro, diferentemente de
estar pronto para o serviço. Ao ﬁnal do Evangelho, Jesus ainda diz que, quando for dar uma
festa, convide a quem não pode retribuir, porque
aí está a beleza do serviço, dar sem esperar em
troca. Esse é um sinal de coração grato a Deus e
de estar disponível aos que mais sofrem.
Enﬁm, Jesus nos convida a sermos humildes, de coração sincero, servidores dos que mais
necessitam. Não fazer caridade para chamar a
atenção, mas fazer caridade por ver no que mais
sofre, o rosto do Cristo. Que a liturgia deste Domingo nos ajude a sairmos de nós mesmos e irmos ao encontro do nosso irmão que mais sofre.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Jr 1,17-19; Sl 70(71); Mc 6,17-29. 3ª-f.: 1Cor 2,10b-16; Sl 144(145); Lc 4,31-37.
4ª-f.: 1Cor 3, 1-9; Sl 32(33); Lc 4,38-44. 5ª-f.: 1Cor 3,18-23; Sl 23(24); Lc 5,1-11. 6ª-f.: 1Cor 4,1-5; Sl 36(37);
Lc 5,33-39. Sábado: 1Cor 4,6b-15; Sl 144(145); Lc 6,1-5. Domingo: 23º Domingo do Tempo Comum – Sb 9,
13-18; Sl 89(90); Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33.

ARQ. INDICA

Santa Mônica

Modelo de vida familiar
O texto, leve e agradável, retrata Santa Mônica de
uma maneira bastante humana, ressaltando o exemplo
de esposa e mãe, testemunho que a levou a ser venerada
pelas pessoas que vivenciam hoje os mesmos problemas
familiares enfrentados por ela. Seu testemunho nos enche de coragem e esperança de que é possível superar as
diﬁculdades e construir uma verdadeira família cristã,
apoiada nos valores do Evangelho.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 14,1.7-14
Passos para a leitura orante:
1. Ambiente de oração: encontre um espaço que te proporcione
rezar e meditar a Palavra de Deus.
2. Leitura atenta da Palavra: reze pedindo a presença do Espírito
Santo, para que Ele te auxilie numa leitura atenta da Palavra divina.
3. Meditação: escreva, se possível, o Evangelho, sublinhando as palavras que mais lhe chamaram atenção. Repita essas palavras em voz
alta, para que elas adentrem a sua mente e o seu coração.
4. Oração: depois, faça uma oração de louvor e de agradecimento
pelo momento que Deus te proporcionou. Se possível, escreva
também a sua oração.
22º Domingo do Tempo Comum – Ano C. Liturgia da Palavra: Eclo 3,1921.30-31; Sl 67(68),4-5ac.6-7ab.10-11 (R. cf. 11b); Hb 12,18-19.22-24a;
Lc 14,1.7-14.

