Sínodo 2021 - 2023

semanal
www.arquidiocesedegoiania.org.br

Siga-nos
Capa: Carlos Henrique

Imagem: Internet

Edição 432ª - 2 de setembro de 2022

MÊS DA BÍBLIA 2022

"O SENHOR, TEU DEUS, ESTARÁ
CONTIGO POR ONDE QUER QUE VÁS"
(JS 1,9)

HISTÓRIA DA IGREJA

MATÉRIA ESPECIAL

VIDA CRISTÃ

A morte de
Dom Emanuel Gomes
de Oliveira

Segunda etapa da
59ª Assembleia Geral
dos Bispos

Dialogar
com quem e
por quê?

pág.

2

pág.

4

pág.

5

pág.

7

Setembro de 2022

2

Arquidiocese de Goiânia

PALAVRA DO ARCEBISPO

O grito do Ipiranga e
os gritos do Brasil

DOM JOÃO JUSTINO
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

O

No Brasil, país marcadamente desigual, os gritos têm um forte teor
social. Gritam os vendedores ambulantes e os feirantes, expondo seus
produtos na esperança de comercializá-los. Gritam as torcidas, ora incentivando os jogadores ora provocando os adversários. Gritam os pregadores, entusiasmados, acreditando que a força da Palavra de Deus
se confunde com os decibéis de seus aparelhos de som. Gritam as diferentes classes de trabalhadores em protestos por melhores condições
de trabalho e de justiça nas relações trabalhistas. Gritam mães e pais
nas portas dos presídios em motim, aguardando desesperados as listas
dos presos mortos. Aqui e acolá alguém grita com o outro na tentativa
de convencer ou, até mesmo, como expressão de ódio e de agressão.
Os cristãos também gritam em favor da justiça e da paz. Essa atitude pode parecer uma contradição. A justiça e a paz poderiam ser
alcançadas “no grito”? Certamente esse não é o melhor caminho. No
entanto, quando queriam calar a voz dos discípulos, Jesus não hesitou
em dizer: “Se eles se calarem, as pedras gritarão” (Lc 19,40). Nestes
tempos de exclusão, obscurantismos, retrocessos, aumento da desigualdade social é necessário e legítimo gritar, pois queremos independência e vida. Queremos liberdade e dignidade. Para isso, pela
defesa da vida, pelo direito e pela justiça, gritemos juntos o lema do
26º Grito dos Excluídos: Este sistema não vale!

Trecho do livro “Diakonia da Palavra”, de
Dom João Justino de Medeiros Silva. (7.9.2019)

História da Igreja em Goiás

Editorial

A morte de Dom Emanuel Gomes de
Oliveira, o arcebispo da instrução
PE. MAXIMILIANO COSTA
Mestre em História

D
VAMOS CUIDAR DO NOSSO PLANETA?
No primeiro dia do mês de setembro iniciamos o Tempo da Criação,
que se encerrará no dia 4 de outubro, na Festa de São Francisco de Assis.
Este é um momento para orarmos e cuidarmos, ainda mais, da nossa
casa comum. No dia 5 deste mês também comemoramos os Dia da Amazônia, data instituída pela Lei nº 11.621, de 19 de dezembro de 2007.
Na Carta Encíclica Laudato Si’, escrita em 2015, o Santo Padre nos
fala sobre o compromisso que devemos ter com o cuidado da nossa
casa comum. Ele nos lança um convite urgente para renovar nosso diálogo sobre a maneira como estamos construindo o futuro do planeta.
“Precisamos de um debate que nos una a todos, porque o desaﬁo ambiental, que vivemos, e as suas raízes humanas dizem respeito e têm
impacto sobre todos nós.”
Cada um de nós pode colaborar para um mundo melhor. Atitudes
simples, como: descartar o lixo de forma correta, cuidar da vegetação
e nascentes, evitar o desperdício, contribuem para o nosso bem e das
gerações futuras.
#somosum
Boa leitura!
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e acordo com ata que narrou seu
falecimento, Dom Emanuel Gomes de Oliveira começou a passar mal no dia 25 de abril, à noite,
quando se confessou com Frei Marcelo,
OFM, e recebeu a unção dos enfermos.
Logo após, o Vigário de Silvânia lhe deu
Epitáfio de Dom Emanuel no presbitério da
o solene Viático, seguindo-se com as oraCatedral Metropolitana de Goiânia
ções pro-agonizantes. Teve uma breve
melhora e no dia seguinte participou da
Santa Missa. Nesta ocasião, ele quis fazer a sua Proﬁssão de Fé, renovando os seus
votos religiosos, pois alegava que desejava morrer sendo salesiano. No dia 28 de abril
as crises se intensiﬁcaram, recebeu assistência médica dos seus amigos, Dr. Simão Carneiro, Dr. Omar Carneiro e Dr. Ediberto da Veiga Jardim. Na manhã de 7 de maio,
chamou Cônego José Trindade, fazendo as devidas recomendações de como deveria
encaminhar os negócios da Arquidiocese na sua falta e o incumbiu de visitar o seu
irmão, Dom Helvécio, em Mariana, para agradecê-lo por todo o apoio e ajuda dada
à Arquidiocese de Goiás. Teve uma razoável melhora nos dias seguintes, mas já percebendo suas forças se esvaindo. No dia 12 de maio de 1955, pelo ﬁnal da manhã, começou a ter forte convulsões, foi medicado, mas não resistiu, vindo a falecer às 16h05.
Depois do falecimento, o corpo de Dom Emanuel foi preparado para os ritos fúnebres que se prolongaram por dois dias. A primeira parte do velório aconteceu na Capela do Seminário Santa Cruz, em Silvânia, onde se leu o testamento cerrado pelo Juiz da
Comarca e foram celebradas várias missas de corpo presente pelos bispos e padres que
lá estavam. Depois, o corpo foi transladado para a Matriz de Nosso Senhor do Bonﬁm, recebendo a visita dos ﬁéis e, principalmente, dos colegiais. Lá passou a primeira
noite, onde ocorreu as encomendações litúrgicas. No dia seguinte, o corpo foi trazido
para Goiânia, do Palácio das Esmeraldas ao Santuário São João Bosco, foi acompanhado por uma grande procissão, velado durante a segunda noite com fervorosas orações
dos ﬁéis de Goiânia e de outras paróquias da Arquidiocese. Foram celebradas missas
das 3h às 8h do dia 14 de maio. Às 16h, cantaram o solene Pontiﬁcal e Encomendações
litúrgicas, como resguardava o Cerimonial dos Bispos. A celebração contou com a presença de todos os bispos da Província Eclesiástica de Goiás, bem como de Dom Daniel
Baeta Neves, bispo auxiliar de Mariana, que veio representar Dom Helvécio Gomes de
Oliveira, seu irmão, além de muitos padres, religiosos, autoridades civis, militares e
um numeroso grupo de ﬁéis. A celebração litúrgica foi seguida de uma massiva procissão até a Catedral Provisória, onde foi sepultado seu corpo. O corpo de Dom Emanuel foi sepultado na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora − Catedral, no presbitério aos
pés do altar-mor, onde foi colocada uma lápide de pedra com a inscrição que contém
uma breve e elegíaca biograﬁa.
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dia 7 de setembro é a data em que é celebrada a Independência do Brasil, até então colônia de Portugal. Registram os
anais que no dia 7 de setembro de 1822, às margens do riacho
do Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro I proclamou a separação do Brasil do reino colonizador com o grito “Independência ou
morte!” A expressão ﬁcou imortalizada, assim como a cena, sobretudo
pela famosa pintura de Pedro Américo. A letra do hino nacional brasileiro, de autoria de Joaquim Osório Duque-Estrada, muito contribuiu
para reforçar a referência ao “grito de independência”, já que seu primeiro verso diz: “Ouviram do Ipiranga às margens plácidas / De um
povo heroico o brado retumbante”.
É muito signiﬁcativo que a referência brasileira para falar de sua independência passe pela expressão “grito”, que é uma exclamação sonora forte para chamar alguém, pedir socorro, exprimir dor ou anunciar algo novo. Um brado chama a atenção de quem o escuta. Da parte
do sujeito que grita está o interesse ou a urgente necessidade de ser
ouvido. Da parte do ouvinte, a possibilidade de voltar a atenção para
quem gritou e para decodiﬁcar a mensagem emitida.
Gritos são ecoados a todo momento. Nossos olhos se abrem para a
história simultaneamente ao grito do primeiro choro, reação natural
ao contato primeiro com o ambiente externo ao útero da mãe. Para
o recém-nascido é um grito que expressa dor e vida. Para os pais, é
um grito que arranca lágrimas de alegria pelo nascimento da prole.
Quantos outros gritos cada pessoa dará ao longo de sua vida? E por
quais motivos?
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Aconteceu, no último sábado, a 8ª Romaria Vocacional, uma iniciativa da Pastoral Vocacional de nossa Arquidiocese. Partindo do trevo do Padre Pelágio, a romaria encerrou-se com a Santa Missa presidida por Dom João Justino, no Carmelo da
Santíssima Trindade e da Imaculada Conceição, em Trindade.

ROMARIAS

Foto: Rudger Remígio

E no domingo, dia 28, aconteceu a XIII Romaria dos Catequistas do Regional
Centro-Oeste. A concentração ocorreu no Portal da Fé, em Trindade, e às 8h a procissão saiu rumo ao Santuário-Basílica do Divino Pai Eterno. Após a romaria, Dom
Waldemar Passini, presidente do Regional Centro-Oeste da CNBB, celebrou Santa
Missa no Santuário.

Torneio esportivo

Foto: Rudger Remígio

No último sábado, 27 de agosto, aconteceu, no Colégio Marista, o Chiesa Gyn Cup,
torneio esportivo de futsal e vôlei. O evento contou com a organização da Comunidade
Shalom e do Setor Juventude da Arquidiocese de Goiânia.
Em agosto de 2016, por ocasião das Olimpíadas, o Papa Francisco disse que “com o
esporte é possível construir a cultura do encontro entre todos, por um mundo de paz”.
Ele ainda ressaltou que sonha “com o esporte como a prática da dignidade humana
transformada em um veículo de fraternidade”.

Nova Matriz será construída

Foto: Arquivo Pessoal

Aconteceu, na noite do domingo, dia 28, a celebração da última missa na atual Paróquia Santa Luzia, localizada no Setor Sítios Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia.
O prédio da paróquia será demolido para a construção da nova Igreja.
Padre Wallace Guedes, administrador paroquial, ressaltou que a ediﬁcação da nova
Matriz depende de cada um dos ﬁéis. “Com o esforço de cada paroquiano, conseguiremos vê-la erguida, pronta, ﬁnalizada, para celebrarmos, com alegria e gratidão a Deus,
muito mais Santas Missas e Sacramentos.”

Pastoral Familiar
O casal coordenador da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Goiânia, Niu Carvalho e Adriana Ricci, e alguns membros da pastoral, acompanhados pelo padre Darlei
Maia, administrador paroquial da Paróquia São Cristóvão, participaram do XVI Congresso Nacional da Pastoral Familiar, que aconteceu nos dias 27, 28 e 29 de agosto, na
cidade de Governador Celso Ramos, em Santa Catarina.
O tema do congresso foi o mesmo do X Encontro Mundial das Famílias, que aconteceu em Roma, no mês de junho: “Amor em família: vocação e caminho de santidade”.
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Segunda etapa da

59ª Assembleia Geral dos Bispos

Bispos que compõem o Regional Centro-Oeste

GABRIELA RODRIGUES

N

o último domingo, 28 de agosto, Dia Nacional
do Catequista, teve início a 59ª Assembleia Geral
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no
Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida,
em São Paulo. O encontro, que termina nesta sexta-feira,
2 de setembro, teve como tema central: “Igreja sinodal –
Comunhão, Participação e Missão”. Mais de 300 prelados
participaram da assembleia.
A segunda etapa é uma continuação do processo que
teve início em abril deste ano, com a participação dos 19
regionais da CNBB sobre a atualização das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora (2019-2023). Em pauta, também foram discutidos e votados as atualizações do Estatuto da CNBB, a tradução do Missal Romano, o texto do
Ministério do Catequista, o Estudo nº 114 da CNBB e mais
14 temas.
QUEM PARTICIPA
Cardeais, arcebispos, bispos diocesanos, auxiliares e
coadjutores, bispos eméritos, administradores diocesanos,
representantes de organismos e pastorais da Igreja são
convidados a participar da assembleia.
Conforme dados da Secretaria Técnica da CNBB, a
Igreja Católica no Brasil possui 278 circunscrições eclesiásticas. Sendo 478 bispos em todo o país. Entre eles, 321
exercem seu governo pastoral e 157 pediram sua renúncia
aos 75 anos, tornando-se eméritos.
PROCESSO DE VOTAÇÃO
Em conformidade com o Código de Direito Canônico, o
estatuto da CNBB e o regimento interno, as votações precisam ser de modo presencial, em cédulas. Podem votar
todos os bispos membros da CNBB, que exercem seu governo pastoral. Os bispos eméritos têm somente voz.

Acompanhe como foi a semana
DOMINGO, 28 DE AGOSTO
A 59ª Assembleia se iniciou com missa no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo.
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB e arcebispo de Belo Horizonte (MG), realizou a celebração. Os membros da presidência da CNBB e os bispos que integram o Conselho
Episcopal Pastoral (Consep) concelebraram.
SEGUNDA-FEIRA, 29 DE AGOSTO
No segundo dia, o episcopado brasileiro dialogou sobre o texto da tradução do Missal Romano e também sobre a Campanha Junho Verde, cujo projeto, agora Lei n. 14.393/2022, altera a
Política Nacional de Educação Ambiental. E ainda aprofundaram no tema central da assembleia
deste ano.
Ainda nesse dia, os bispos aprovaram e enviaram uma carta ao Sumo Pontífice Francisco, afirmando que o tema do Sínodo 2023, “Comunhão, Participação e Missão”, foi a inspiração das duas
etapas da 59ª Assembleia Geral. Leia a carta, na íntegra, em nosso site.
TERÇA-FEIRA, 30 DE AGOSTO
No terceiro dia, pela manhã, os bispos realizaram o primeiro bloco de votações. Foram
avaliadas as revisões e alterações no Estatuto da CNBB, propostas pela Comissão de Redação
do Estatuto.
A proposta de renovação é “que o documento reflita o rosto da Igreja no Brasil e favoreça uma
atualização de entendimento da estrutura e do funcionamento para os dias de hoje, contemplando os critérios da sinodalidade e sua missão e os eixos de formação integral, comunicação e diálogo estratégico com a sociedade”, destaca a jornalista Vanusa Wistuba, em matéria para a CNBB.
Outro documento votado foi o Estudo nº 114 que trata sobre a Animação Bíblica da Pastoral
a partir das Comunidades Eclesiais Missionárias. Ao final da manhã também foi estudado o subsídio que trata sobre os encaminhamentos práticos para se instituir o Ministério do Catequista.
Ainda foram deliberados outros temas, como: a tradução do Missal Romano, iniciado na segunda-feira; decisões e informações sobre o Congresso Eucarístico Nacional e também a nova
identidade visual para a CNBB.
QUARTA-FEIRA, 31 DE AGOSTO
No quarto dia de assembleia, o Estudo nº 114 voltou à pauta da reunião. Após apresentado
no dia anterior, a Comissão recebeu e acatou sugestões de mudança, que foram incorporadas ao
texto. A partir disso o livro segue para uma nova votação do prelado.
Os bispos também continuaram avaliando o Estatuto da CNBB, após algumas
mudanças no texto. A Comissão responsável deve apresentar uma nova versão
para aprovação. Também foram votados a tradução do Missal Romano, a mensagem do episcopado ao povo brasileiro e o subsídio que trata sobre os encaminhamentos práticos para a instituição do Ministério do Catequista.
Ainda na quarta-feira, a Comissão do Tema Central reuniu com todos os
regionais da CNBB para um trabalho de escuta sobre as atuais Diretrizes Evangelizadoras da Igreja no Brasil.
QUINTA-FEIRA, 1º DE SETEMBRO
Nesse penúltimo dia de assembleia, o prelado foi convidado a fazer um retiro
de silêncio, oração e fraternidade. E depois fizeram uma procissão rumo ao Santuário Nacional. À noite, os bispos participaram de um momento comemorativo
pelos 70 anos da CNBB.
Na próxima semana, você confere, em nosso jornal, a conclusão do que foi a
59ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil e também acompanha a mensagem
do episcopado ao povo brasileiro.

Fotos: CNBB
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A Igreja do Brasil
nos convida a
estudar o Livro
de Josué no
Mês da Bíblia
MARCOS PAULO MOTA

E

m 2021, celebramos com muita alegria os 50 anos do Mês da
Bíblia no Brasil, que teve início em Belo Horizonte com a iniciativa das Irmãs Paulinas, por ocasião do Jubileu de Ouro
Arquidiocesano. Após um tempo, a Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) assumiu este mês como uma proposta nacional à luz do Concílio Vaticano II que pedia: “para promover a reforma, o progresso e a adaptação da sagrada Liturgia é preciso fomentar aquele amor suave e forte pela Sagrada Escritura”.
Para comemorar os 50 anos do Mês da Bíblia foi escolhido
como tema para estudo a Carta de São Paulo aos Gálatas e o
lema “todos vós sois um só em Cristo Jesus” (Gl 3,28d), extraído
do “hino batismal”, quando Paulo aﬁrma que todos são ﬁlhos e
ﬁlhas de Deus. Este mês, dedicado à Palavra de Deus, tem vários objetivos como: desenvolver de diversas formas a presença
da Palavra de Deus na ação evangelizadora da Igreja no Brasil;
criar subsídios bíblicos nas diferentes formas de comunicação;
e facilitar o diálogo criativo e transformador entre a Palavra, a
pessoa e as comunidades.
No dia 27 de janeiro de 2021, o Santo Padre, o Papa Francisco,
em sua Audiência Geral com tema “A oração com as Sagradas
Escrituras”, falou da necessidade da Palavra de Deus chegar ao
coração. “As palavras das Sagradas Escrituras não foram escritas para permanecer presas nos papiros, nos pergaminhos ou no
papel, mas para serem recebidas por uma pessoa que reza, fazendo-as brotar no próprio coração. A Palavra de Deus chega ao
coração.” Nesta mesma audiência o Pontíﬁce cita o Catecismo da
Igreja Católica, em que se aﬁrma: “A leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração – a Bíblia não pode ser lida
como um romance para que seja possível o diálogo entre Deus e o
homem. Assim a oração te conduz, pois é um diálogo com Deus”.

Imagem: Internet
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Para 2022 o livro escolhido é o de Josué e o lema
bíblico é “O Senhor, teu Deus, estará contigo por
onde quer que vás” (Js 1,9). Segundo o arcebispo de
Curitiba e presidente da Comissão para a Animação
Bíblico-Catequética, Dom José Antônio Peruzzo, “foi
preciso selecionar aqueles capítulos com mais densidade e afinidade temática para animar a fé dos homens e mulheres que hoje contam com a Palavra da
Escritura para crer que Deus sempre esteve próximo
dos seus eleitos”.
O Livro de Josué nos mostra um povo que caminhava distante da Lei, tanto no conhecimento quanto na prática ou anúncio. Na Reunião Mensal de Pastoral do mês de agosto, a professora Mariana Venâncio, membro da Comissão Pastoral para a Animação
Bíblico-Catequética, disse que o Livro de Josué nos
“Ensina, portanto, que a companhia da Lei é sinal do
cumprimento das promessas de Deus e a garantia
de um caminho de vida”.
A proposta do texto-base é ajudar a encontrar
esperanças na leitura do Livro de Josué. Descobrir,
em suas páginas, como é essencial na vida de toda
pessoa ter onde pôr os pés e dizer: “esta é a minha
casa”, “pode entrar, a casa é sua”, “este é o nosso lar”,
“entre, a casa é simples, mas aconchegante”, “irmão,
seja bem-vindo, a casa é nossa”. O texto-base também tem como meta ser um guia, um roteiro, para
se ler e compreender esse importante livro histórico.
A Comissão para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB, responsável pela elaboração do texto,
dividiu-o em duas partes: a primeira nos apresenta
uma visão panorâmica do Livro de Josué e nos dá
chaves de leitura para uma melhor compreensão. A
segunda parte nos oferece alguns episódios que são
descritos na Sagrada Escritura.
O tema principal no Livro de Josué é o esforço
empreendido pelas tribos israelitas na conquista e
na ocupação das terras. O personagem principal de
todo o livro é Josué, que, em hebraico, significa “O
Senhor salva”.
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Abertura do processo
de beatificação

Consistório para a criação de
novos cardeais

No último sábado, dia 20, Dom Magnus Henrique Lopes, bispo
da Diocese de Crato, no Ceará, anunciou a autorização da Santa Sé
para a abertura do processo de beatiﬁcação do padre Cícero Romão
Batista. Em entrevista, o bispo disse que, a partir de agora, o padre
“receberá o título de Servo de Deus”.
Da Itália, Dom Fernando Panico, bispo emérito de Crato, enviou
uma mensagem especial manifestando a sua alegria pelo “Anúncio Solene que veio do Papa Francisco autorizando a abertura do
Processo para a Canonização do Servo de Deus Pe. Cícero Romão
Batista, do Juazeiro do Norte − Ceará”.
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Catequese do Papa

Oração pela paz na Nicarágua

Nesta semana, o Santo Padre iniciou um novo ciclo de catequeses. O tema a ser tratado neste novo ciclo é sobre o discernimento.
Saber discernir pode representar a distinção, percepção de diferenças, aptidão para avaliar algo, entre outros signiﬁcados.
Na primeira catequese sobre o tema, Papa Francisco explica que
o discernimento “é um ato importante que se refere a todos, pois
as escolhas constituem uma parte essencial da vida. Para ele, o discernimento é apresentado como “um exercício de inteligência, também de perícia e inclusive de vontade”.
Francisco diz que o Evangelho de Mateus nos sugere outro aspecto do discernimento, o afeto. “Quem encontrou o tesouro não
têm diﬁculdade de vender tudo, tão grande é a sua alegria (cf. Mt
13,44)”. Ele ressalta que o termo “alegria”, usado pelo evangelista,
indica uma alegria que nenhuma realidade humana pode dar.
O conhecimento, a experiência, os afetos e a vontade são alguns
elementos indispensáveis para o discernimento, como destaca o
Santo Padre.
No primeiro dia do mês de setembro fomos convidados pela
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) para a Jornada de Oração e Missão pela Paz na Nicarágua. A jornada é uma
promoção da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Missionária
e Cooperação Intereclesial e realizada em parceria entre CNBB e
ACN, Ajuda a Igreja que Sofre.
No Angelus do dia 21 de agosto, o Santo Padre expressou sua
tristeza e preocupação pela situação da Nicarágua. “Gostaria de
expressar a minha convicção e esperança de que, através de um
diálogo aberto e sincero, se possam ainda encontrar as bases para
uma convivência respeitadora e pacíﬁca”, pediu o Pontíﬁce.

Imagem: Internet
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O Papa Francisco presidiu, no dia 27 de agosto, o Consistório
ordinário público para a criação de 20 novos cardeais, vindos de
cinco continentes. É o oitavo consistório que o Pontíﬁce celebra.
Entre os novos purpurados estão dois brasileiros: Dom Leonardo
Steiner, arcebispo metropolitano de Manaus, e Dom Paulo Cezar
Costa, arcebispo de Brasília.
No consistório o Papa leu a fórmula de criação e proclamou,
solenemente, os nomes dos novos cardeais. O Rito com a proﬁssão de fé dos novos cardeais e o juramento de ﬁdelidade e obediência ao Papa Francisco e seus sucessores. Ajoelhados diante do
Santo Padre, cada novo cardeal recebeu os símbolos do cardinalado: solidéu vermelho, barrete, anel e a bula com a atribuição do
Título ou Diaconia.
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O martírio do diálogo
MARCUS TULLIUS
Mestrando em Comunicação Social pela PUC Minas,
coordenador-geral da Pascom Brasil e membro do
Grupo de Reflexão em Comunicação da CNBB.

É

inconteste que vivemos um
tempo de polarizações e marcado por discussões acirradas, passionais e irracionais.
O contexto político-eleitoral é como
um querosene atiçado ao fogo e revela faces terríveis da humanidade
e, de maneira muito próxima, daqueles que convivem conosco.
É preciso, portanto, buscar, constantemente e com todas as forças,
pressupostos para o diálogo. Mas
dialogar com quem e por quê? Talvez muitos se perguntem sobre a
eﬁcácia dessa prática e tomem a
decisão de não dialogar a partir
de motivações do tipo: “não vale a
pena”, “melhor deixar pra lá”, “não
vai adiantar nada”. Numa sociedade plural, não há outro caminho que
não o diálogo para aparar as arestas
e ultrapassar consensos. Nem sempre será o caminho mais curto, mas será
o caminho mais eﬁcaz para chegar a resultados que visem ao bem comum.
Em geral, buscamos o diálogo com aqueles que pensam iguais a nós
ou que têm aproximações de ideias e discursos. Com quem apresenta
qualquer divergência, raramente o buscamos e, muito menos, chegamos
a efetivá-lo. Resumimos essa árdua tarefa ao que o Papa Francisco, evocando o ﬁlósofo Abraham Kaplan na mensagem para o 56º Dia Mundial
das Comunicações Sociais, chama de duólogo, ou seja, um monólogo a
duas vozes. Trata-se de esperar que o outro acabe de falar para emitir
a opinião, muitas vezes em tom altivo e agressivo, e não se chega a um
entendimento.
O Papa alerta, na Fratelli Tutti, que “os monólogos não empenham a
ninguém, a ponto de os seus conteúdos aparecerem, não raro, oportunistas e contraditórios” (FT, 200). A propósito, nesta encíclica, o pontíﬁce
dedica um capítulo para reﬂetir sobre “Diálogo e Amizade Social”. Ao

longo do texto, a palavra diálogo aparece 47 vezes e o verbo dialogar, pelo
menos, cinco vezes. Ele se revela, portanto, como condição para uma sociedade fraterna e uma necessidade existencial, como ensina Paulo Freire.
Novamente, podemos nos perguntar: dialogar com quem e por quê? É
preciso buscar diálogo com todos, visando à aprendizagem, até mesmo
nas diferenças. O diálogo de forma autêntica, aberta e humilde, a partir
de um encontro radicado no respeito ao ponto de vista do outro, “aceitando como possível que contenha convicções ou interesses legítimos”
(FT, 203) e que afaste a autossuﬁciência. Dialogar porque precisamos ﬁncar os pés em nossa realidade, assumindo nossa condição humana, e usar
as pedras que atiramos nas brigas para construir pontes. Eu creio no diálogo, fruto da escuta e da paciência, do respeito e da sinceridade, tecido
pelos “heróis do futuro” (perdoe-me, Papa Francisco, mas penso que são
mais do presente do que do futuro), capazes de romper com a lógica do
mal e promover o bem comum.
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LEITURA ORANTE

“Se não renunciar a tudo o que tem, não
pode ser meu discípulo!” (Lc 14,33)
FILIPE CRISTINO DA SILVA
(Seminarista da Diocese de Ipameri)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

S

eja qual for a natureza de uma decisão, uma escolha séria na vida sempre será exigente, sempre exigirá
um grande preço. Aﬁnal, é o valor
a ser pago que faz com que uma escolha
tenha valor e verdade. Por esse motivo, o
preço também é critério para se reconhecer a grandeza de um amor que move o
coração a fazer determinada escolha, visto que, quanto mais se ama, mais disposto está para aceitar as condições de sua
decisão. Desse modo, quanto mais séria
for uma escolha, maior será o seu preço,
como também maior será a recompensa a
ser alcançada por ela.
Por isso, Jesus é tão incisivo com seus
discípulos: “Se alguém vem a mim, mas

não se desapega de seu pai e sua mãe, sua
mulher e seus ﬁlhos, seus irmãos e suas
irmãs e até da sua própria vida, não pode
ser meu discípulo” (Lc 14,26). Ora, o seguimento a Jesus é a escolha das escolhas,
a maior decisão que alguém pode tomar,
porque se trata de escolher pela vocação
que toca o mais íntimo do homem, pois
todos nascem para esta ﬁnalidade: ser seguidor de Jesus. Nesse sentido, o preço
dessa escolha deve ser equiparado a ela
na seriedade, tendo uma medida que supera o próprio homem que decide por ela:
o preço é a renúncia de si e de todas as
coisas em prol de Cristo.
Diante disso, hoje, devemos nos perguntar: Qual tem sido a minha disposição em escolher Jesus? Estou amando-o
em tamanha proporção? Tenho lidado
com a minha fé e com o meu seguimento
a Cristo de maneira decisiva?

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: 1Cor 5,1-8; Sl 5; Lc 6,6-11. 3ª-f.: 1Cor 6,1-11; Sl 149; Lc 6,12-19. 4ª-f.: 1Cor 7, 25-31;
Sl 44(45); Lc 6,20-26. 5ª-f.: Mq 5,1-4a ou Rm 8,28-30; Sl 70(71) e Sl 12(13); Mt 1,1-16.18-23 ou abrev. 18-23.
6ª-f.: 1Cor 9,16-19.22b-27; Sl 83(84); Lc 6,39-42. Sábado: 1Cor 10,14-22; Sl 115(116); Lc 6,43-49. Domingo:
24º Domingo do Tempo Comum – Ex 32,7-11.13-14; Sl 50(51); lTm 1,12-17; Lc 15,1-32 ou abrev. 1-10.

ARQ. INDICA

Santo Agostinho
Sobre a vida feliz

Neste livro, Santo Agostinho demonstra, ao longo
de um diálogo orientado ﬁlosoﬁcamente, que a verdadeira felicidade está apenas no conhecimento de Deus.
O ser humano só pode ser feliz se tem o que quer, mas,
por outro lado, como aprende de Cícero, constata que
ter o que se quer é diferente de ser feliz, pois nem sempre o ser humano deseja aquilo que é bom, podendo
estar submisso à malícia da vontade.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 14,25-33
Siga os 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.
2. Leitura atenta da Palavra: Atente-se sobre o que diz o Senhor, porque é o caminho da oração. Leia o texto sagrado
quantas vezes for necessário, ouvindo pacientemente o
que ele diz.
3. Meditação livre: reze com o que o texto comunica. Mergulhe sua mente no escrito e destaque as palavras, frases que
mais tiveram relevância aos seus olhos e as repita, rezando
com elas.
4. Oração espontânea: apresente-se a Deus. Com um ato de
humildade, peça ou agradeça por tudo o que Deus já fez
por você.
5. Contemplação: lembre-se dos momentos em que Deus
manifestou-se em sua vida. Registre essas experiências do
que foi vivido na oração e relembre, durante a semana, o
que foi rezado.
6. Ação: viva a sua leitura comprometendo-se, de modo livre,
a pôr a Palavra em prática.
23º Domingo do Tempo Comum – Ano C. Liturgia da Palavra:
Sb 9,13-18; Sl 89; Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33.

