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PALAVRA DO ARCEBISPO

Por que queimam a Amazônia,
o Cerrado e o Pantanal?

DOM JOÃO JUSTINO
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
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As leis que protegem o meio ambiente ainda são desconhecidas para
grande parte da população e sua aplicação é ineﬁciente. Há governantes
ineptos em todos os escalões e o desejo de levar vantagem em tudo macula
a atuação dos políticos. Honestos ou desonestos, todos são cada vez mais
desacreditados. Se a ganância de alguns ou a falta de ética de outros desmonta a credibilidade nas instâncias do poder público, corre-se o risco de
a esperança arrefecer e o desânimo minar qualquer iniciativa de mudança.
A necessidade de políticas públicas eﬁcazes que protejam a Casa Comum
é urgentíssima. Caso contrário, as gerações futuras estarão desabrigadas
num planeta que outrora acolhera o ser humano, mas por ele acabou por
ser destruído.
Há o pensamento de que se o mundo acabou uma vez com as águas do
dilúvio, da próxima vez será destruído pelo fogo. Mas o fogo não tem saído
das mãos do Criador, senão que sai das mãos da criatura. O trabalho arriscado e heroico de bombeiros, brigadistas e voluntários poderia ser poupado por uma consciência ecológica que implica inúmeras formas de cuidado
com a Casa Comum. Quando, no último ﬁm de semana, vi, aqui, em Montes
Claros, parte da Serra do Mel em chamas, ocorreu-me uma indagação: se
isso é obra de um cristão, ele, por esse gesto, não teria se auto excluído da
comunidade de fé quando atentou contra o Deus todo poderoso, criador
do céu e da terra? Se é obra de um cristão, será necessário a ele trilhar um
caminho penitencial para o retorno à comunhão depois de ter cometido
gravíssimo pecado ecológico.

Trecho do livro “Diakonia da Palavra”, de
Dom João Justino de Medeiros Silva. (26.9.2020)

EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ
Pela Santa Cruz fomos remidos
dos nossos pecados

Editorial

PE. PEDRO MENDONÇA CURADO FLEURY

N
A VIDA É A MELHOR ESCOLHA!
Dedicamos este sábado, 10 de setembro, à prevenção do suicídio.
Durante todo o mês também é realizada, em todo o território nacional,
a Campanha Setembro Amarelo. Essa campanha é importante para
conscientizar e prevenir o suicídio que, conforme a Associação Brasileira de Psiquiatria, ainda é visto como tabu.
A Campanha Setembro Amarelo nos convida a falar sobre o assunto “para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis
e de crise busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha”. O melhor meio para lutar contra esse problema grave
é a informação. É importante saber identiﬁcar sinais de alerta e como
buscar ajuda.
A Associação Brasileira de Psiquiatria prepara, no decorrer de todo
o mês de setembro, diversas ações para conscientizar sobre o tema e
disponibiliza cartilhas informativas no site www.setembroamarelo.com
#somosum
#setembroamarelo
Boa leitura!
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a Festa da Exaltação da Santa Cruz celebramos a redenção conquistada por Cristo em sua
morte na Cruz e pedimos o dom da salvação
eterna para todos os ﬁéis. Dada a importância
deste mistério da vida do Senhor, é muito bom que tenhamos, na prática, como que uma pequena páscoa do
segundo semestre.
Segundo a Crônica de Alexandria, Santa Helena, mãe
do Imperador Constantino, em peregrinação à Terra Santa, descobriu três cruzes
enterradas no Gólgota em 14 de setembro de 320. Uma série de milagres ﬁzeram
com que uma dessas cruzes fosse identiﬁcada pelas autoridades como aquela em
que foi morto o Senhor. Em 14 de setembro de 336, expôs-se solenemente à veneração dos ﬁéis a Cruz do Senhor. Posteriormente, uma parte dessa cruz foi enviada
para Roma e outra para Constantinopla, duas capitais do Império Romano à época.
Sobre estes fatos se apoia a comemoração anual em 14 de setembro, atestada
em Constantinopla, no século V, e em Roma, no ﬁnal do século VII. Nesta data, as
Igrejas que possuíam uma relíquia maior da cruz costumavam expô-la à veneração
dos ﬁéis, em cerimônia solene, chamada de exaltação.
A Festa tem amplo fundamento nas Sagradas Escrituras. Os quatro Evangelhos
nos apresentam a morte de Cristo na Cruz como ponto alto da história da Salvação.
O quarto Evangelho, de modo especial, fala da cruciﬁcação em termos positivos,
como gloriﬁcação, elevação, passagem para o Pai: ela é a grande vitória do Deus
feito homem. A Ressurreição, em íntima ligação com a Cruz, no mesmo Mistério
Pascal, é o transbordamento do amor do Pai.
É interessante pensar nos fundamentos do Antigo Testamento, como a provação que Deus faz a Abraão, pedindo-lhe que faça um holocausto de seu ﬁlho amado, Isaac, dispensando-o na última hora (Gn 22).
Recordemos também do lugar importantíssimo que o anúncio de Cristo cruciﬁcado e a reﬂexão sobre a entrega de Cristo na Cruz possuem na pregação apostólica. Isso está registrado nos Atos dos Apóstolos e em todos os outros textos do Novo
Testamento: At 2,24-25; 3,13-15; 4,10; 1Cor 1,17-25; Fl 2,6-11 etc.
A importância da cruz está em ser o modo com o qual o Senhor consumou a
salvação da humanidade. Assumindo o preço dos nossos pecados, abriu para o homem a porta da comunhão com o Pai e o Espírito Santo, para que vivam na amizade com a Trindade aqui nesta terra e na vida eterna. É elemento central de nossa fé.
Deste modo, a cruz é sinal da vitória do amor de Deus, encarnado em Jesus
Cristo. O Filho amado do Pai fez-se homem e, sendo homem, amou-nos até o ﬁm,
a ponto de suportar todo tipo de injustiça e sofrimento em ﬁdelidade à Palavra de
Deus e à relação com seu Pai.

Foto: Rudger Remígio

N

ovamente assistimos, com grande indignação, a incêndios de grandes
proporções arrasando longas extensões de terra em diferentes biomas do Brasil. Nas últimas semanas, diferentes fontes de informação
mostraram o desastre ambiental provocado pela prática insana e criminosa de colocar fogo na vegetação. Ninguém ignora que o fogo destrói a
biodiversidade e prejudica o equilíbrio ambiental: a vegetação é consumida,
morrem os animais, desaparecem os insetos fundamentais para a polinização,
o solo é empobrecido, os rios secam, contamina-se a atmosfera, o aquecimento
global é acelerado e, não poucas vezes, o fogo atinge áreas habitadas, destruindo casas e espalhando terror.
A falta de consciência ecológica é uma praga em nosso país. São poucos os
lugares desse imenso Brasil em que podemos encontrar, estampado na geograﬁa das cidades e dos campos, o zelo ecológico-ambiental. Os exemplos contrários, por outro lado, são muitos: o hábito de jogar lixo nas ruas, a prática
de amontoar restos de obra em terrenos baldios, a destruição do patrimônio
público, o desrespeito à lei do silêncio, o descuido com os parques públicos, a
poluição e a destruição de nascentes, as caçadas e o tráﬁco de animais, sobretudo aqueles já em extinção… Uma lista maior poderia ser escrita. É vergonhoso ver que tantos brasileiros, habitantes de um território com riquezas naturais sequer ainda descobertas, ajam sob a égide da destruição. Em termos de
queimadas, pode-se dizer de um ímpeto incendiário de grupos interessados
em destruir a vegetação nativa para dar lugar ao pasto e à criação de gado ou
mesmo dos investimentos do agronegócio. E, entre esses, há alguns que agem
por si sós, quais aventureiros que se alegram com a devastação que o fogo
produz. Não se pode descuidar, ainda, do problema do recurso às queimadas
para preparar a terra ao cultivo. Esse expediente é histórico no Brasil e a ciência, por mais avançada que esteja, não consegue convencer aos que optam pelo
fogo que, na verdade, estão mais a destruir que preparar o solo.
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

13ª Romaria da Educação Católica

Foto: Rudger Remígio

Acontece, no sábado, dia 17 de setembro, a partir das 6h30, a 13ª Romaria
da Educação Católica. Este ano o tema da romaria é tirado do Livro dos Provérbios que também iluminou a nossa caminhada durante a Campanha da
Fraternidade 2022, “Fala com sabedoria e ensina com amor” (Pr 31,26).
A concentração acontecerá a partir das 6h30 no Trevo Goiânia/Trindade. Às
11h30 está prevista a celebração da Santa Missa, presidida por Dom João Justino no Santuário-Basílica do Divino Pai Eterno.
Todas as Escolas Católicas, professores e alunos são convidados a participar
dessa caminhada.

Coleta para o Seminário Santa Cruz

Christus Vivit
Com o tema “Desperta tu que dormes!” (Ef 5,14), acontecerá, no dia 11 de setembro, o Evento Christus Vivit, na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus,
em Aparecida de Goiânia.
O evento é uma realização da Comunidade Shalom em parceira com o Grupo Juventude Santa, da Comunidade Luz da Vida. O encontro visa promover
um despertar vocacional nos jovens.
O padre Marcos Rogério fará uma pregação e padre Luiz Augusto presidirá
a Santa Missa. Haverá também show da banda Missionário Shalom. Para mais
informações, acesse as redes sociais da Comunidade Shalom em Goiânia.

Foto: PASCOM
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A Festa da Exaltação da Santa Cruz se aproxima. Nos dias 10 e 11 de setembro, acontece, em toda as paróquias e comunidades de nossa Arquidiocese, a Coleta para o Seminário Santa Cruz, lugar de formação para os jovens
que desejam ser padres. Contamos com sua ajuda para esta nossa casa de
formação.

Crisma na Paróquia Jesus, Maria e José
Dom João Justino presidiu Santa Missa, no dia 7 de setembro, na Paróquia
Jesus, Maria e José, em Goiânia. Foi a primeira vez que o arcebispo celebrou
com a comunidade. Na ocasião, ele crismou cerca de 30 jovens e adultos da
comunidade.
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Momento festivo, cartas e votações marcaram
a 59ª Assembleia Geral

GABRIELA RODRIGUES

D

o dia 28 de agosto a 2 de setembro, o Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, recebeu bispos católicos dos 19 regionais do Brasil para a 59ª Assembleia
Geral. O tema central deste ano foi: “Igreja sinodal –

Comunhão, Participação e Missão”. Na semana passada mostramos as temáticas principais que seriam discutidas e votadas
pelo prelado brasileiro. Nesta semana vamos falar sobre as decisões tomadas pelos bispos.

Confira o resultado das votações, apresentado por Dom Joel Portella Amado,
secretário-geral da CNBB.
DIRETRIZES GERAIS DA AÇÃO EVANGELIZADORA
Em carta, a CNBB divulgou o processo para a construção das novas diretrizes, que vai até 2025. “Será um caminho de escuta, com
a incorporação da síntese das respostas diocesanas para o Sínodo 2021-2023 e de outras contribuições. Em 2023, haverá um tempo
de discernimento; em 2024, a recepção do documento ﬁnal do Sínodo e, no ano seguinte, será apresentada a nova redação do texto.”
MISSAL ROMANO
A tradução da terceira edição típica do missal romano foi aprovada com 270 votos positivos e uma abstenção. Segundo a
CNBB, “o texto segue para o Vaticano, para ser submetido à aprovação ﬁnal pelo Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina
dos Sacramentos”.
ESTATUTO DA CNBB
O Estatuto da CNBB foi aprovado com 214 votos positivos e duas abstenções. Após aprovação do prelado, o Estatuto tem que
ser avaliado pela Santa Sé, para depois entrar em vigor.

ESTUDO Nº 114
O Estudo nº 114 intitulado: “‘E a Palavra habitou entre nós’ (Jo 1,14): Animação Bíblica da Pastoral a partir das comunidades
eclesiais missionárias” foi aprovado como documento da CNBB, com 263 votos a favor, dois votos contra e três abstenções.

MINISTÉRIO DO CATEQUISTA
O subsídio que trata os encaminhamentos práticos para a instituição do Ministério de Catequistas foi aprovado com 259 votos
e cinco abstenções.

Fonte: CNBB

Mensagens dos bispos
Duas mensagens foram divulgadas durante a assembleia. A primeira foi endereçada ao Papa Francisco, aﬁrmando que o
tema do Sínodo 2023, “Comunhão, Participação e Missão” foi a inspiração das
duas etapas da 59ª AG.
Também foi divulgada “a mensagem
da CNBB ao povo brasileiro sobre o momento atual”. Conﬁra um trecho:
“[…] Nosso País está envolto numa complexa e sistêmica crise, que escancara a desigualdade estrutural, historicamente enraizada na sociedade
brasileira. Constatamos os alarmantes descuidos com a Terra, a violência
latente, explícita e crescente, potencializada pela ﬂexibilização da posse e
porte de armas que ameaçam o convívio humano harmonioso e pacíﬁco
na sociedade. Entre outros aspectos destes tempos estão o desemprego e a
falta de acesso à educação de qualidade para todos. A fome é certamente o
mais cruel e criminoso deles, pois a alimentação é um direito inalienável (cf.
Papa Francisco, Fratelli Tutti, 189) […]”.
Leia as duas cartas, na íntegra, em nosso site.

Acontecimentos marcantes
NOVOS CARDEAIS PARTICIPAM DA ASSEMBLEIA
O arcebispo de São Paulo (SP), cardeal Odilo Scherer, e o arcebispo de
Manaus (AM), cardeal Leonardo Steiner, participaram brevemente da 59ª
Assembleia. No último dia 27 de agosto, no oitavo Consistório do Papa
Francisco, em Roma, dois bispos brasileiros foram nomeados cardeais, Dom
Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília (DF), e Dom Leonardo Steiner, que
está sendo chamado de “cardeal da Amazônia”.
REGIONAL LESTE 3
Pela primeira vez o Regional Leste 3 participou, oficialmente, como organização regional de uma edição da assembleia do episcopado brasileiro.
A criação do Leste 3 foi aprovada em 14 de abril de 2021, durante a 58ª
Assembleia Geral. O regional é composto pela Arquidiocese de Vitória e as
Dioceses de Cachoeiro do Itapemirim, Colatina e São Mateus.
70 ANOS DA CNBB
No penúltimo dia de assembleia, o prelado participou de um momento
festivo pelos 70 anos da CNBB. Foi feita uma memória histórica de momentos marcantes para a Conferência. A animação contou com orquestra, bailarinos e cantores que abrilhantaram a noite.
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Suicídio
Conscientizar para
prevenir
LARISSA COSTA

D

esde 2014 é celebrado em todo o território nacional o Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio.
Neste ano, a campanha, organizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, em parceria com o Conselho
Federal de Medicina – CFM, tem o lema “A vida é a melhor escolha!”.
O dia 10 de setembro também é reconhecido, oficialmente, como
o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a iniciativa acontece
durante todo o ano.
Durante todo o mês de setembro, a Associação Brasileira de Psiquiatria realiza ações para conscientizar sobre o tema. “Precisamos
orientar para conscientizar, prevenir e no mês de setembro concentramos os nossos esforços e vamos para a prevenção efetiva do suicídio”, explica o presidente da ABP, Dr. Antônio Geraldo da Silva. Segundo ele, a morte por suicídio “é uma emergência médica e pode ser evitada através do tratamento adequado do transtorno mental da base”.
Apesar de o número de suicídios estar reduzindo em todo o
mundo, nos países da América os índices não param de crescer. O
aumento foi de 17% no período de 2000 a 2019, segundo o relatório “Suicide worldwide in 2019” com as estimativas da Organização
Mundial de Saúde – OMS. O relatório mostra ainda que “o suicídio
está entre as principais causas de morte em todo o mundo”, pois
acontece mais mortes por suicídio do que por “malária, HIV/AIDS,
câncer de mama ou guerra e homicídio”.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, “são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com
os episódios subnotificados, pois, com isso, estima-se mais de um
milhão de casos”. Uma pesquisa intitulada “Violência autoprovocada na infância e na adolescência”, promovida pela Fiocruz, mostrou
que, no período de 2011 a 2014, o suicídio foi a segunda principal
causa de morte entre os jovens com idade entre 15 a 29 anos.
No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou
seja, em média 38 pessoas morrem por dia. Há 10 anos, em 2012, o
número chegou a 11.821 mortes, sendo 9.198 homens e 2.623 mulheres. Conforme dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade –
SIM, entre os anos de 2010 e 2019, o estado de Goiás atingiu taxas de
mortalidade por suicídio maiores do que a média nacional. Em 2020,
o estado ocupou 5º lugar no ranking de óbitos por suicídio no país.

Mitos sobre o suicídio
Cometer suicídio é uma decisão individual? NÃO. Quase sempre a pessoa está passando por uma doença mental que altera a sua percepção da realidade e interfere em
seu livre arbítrio.
O risco de suicídio é para o resto da vida? NÃO. O risco
de suicídio pode ser tratado de modo eficaz e, após o tratamento, a pessoa não estará mais em risco.
Quem ameaça se matar não cometerá suicídio? NÃO.
A maioria das pessoas fala ou dá sinais sobre suas ideias
de morte.
Uma pessoa que pensou uma vez em suicidar-se pode
não ter mais problemas? NÃO. Se alguém pensava em
suicidar-se e, de repente, parece tranquilo, não significa
que o problema passou.
Os sinais de melhora significam que a pessoa está
fora de perigo? NÃO. Um dos períodos mais perigosos é
quando a pessoa está melhorando da crise.
Falar de suicídio pode aumentar o risco? NÃO. Pelo
contrário, falar com alguém sobre o assunto pode aliviar
a angústia que os pensamentos sobre suicídio trazem.
É proibido que os meios de comunicação abordem o
tema suicídio? NÃO. A mídia deve tratar desse importante assunto de saúde pública e abordá-lo de forma adequada. É fundamental que a população tenha informações sobre o problema.

Alguns sinais de alerta, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS) e a Organização Mundial da Saúde
Falar sobre desejo de morrer, sentir grande culpa ou se sentir um fardo para
os outros. Sensação de vazio ou tristeza extrema, desesperança, mostrar
mudanças extremas de humor.
Fazer um plano ou pesquisar sobre maneiras de tirar a própria vida, afastar-se
dos amigos, despedir-se, distribuir itens importantes ou fazer testamentos,
fazer coisas muito arriscadas, usar drogas ou álcool com mais frequência.
Onde buscar ajuda
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, Unidades Básicas de Saúde (Saúde da
Família, Postos e Centros de Saúde);
Centro de Valorização da Vida – CVV, pelo telefone 188;
Emergências: SAMU 192, UPA, Pronto Socorro e Hospitais.

Para mais informações, acesse: www.setembroamarelo.com
Fonte: Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). Suicídio: informando para prevenir.
Brasília: Conselho Federal de Medicina, 2014.
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O Papa Francisco presidiu, no domingo, dia 4 de setembro, a
Missa com o Rito de Beatiﬁcação do Papa João Paulo I, na Praça São
Pedro, no Vaticano. Em sua homilia, ele disse que, “com o sorriso, o
Papa Luciani conseguiu transmitir a bondade do Senhor”.
Francisco reﬂetiu sobre o Evangelho do dia, no qual Jesus aﬁrma
que não pode ser seu discípulo quem não o ama mais do que aos
seus entes queridos, quem não carrega a sua cruz, quem não renuncia aos bens terrenos.
Para conseguir amar a Jesus, disse Francisco, “é preciso olhar
mais para Ele do que para nós próprios, aprender o amor que brota
do Cruciﬁcado. N’Ele vemos um amor que se dá até ao ﬁm, sem
medida nem fronteiras. A medida do amor é amar sem medida”.

Discernir é ouvir o próprio coração,
diz o Papa em sua catequese

Bispos brasileiros participaram
de curso no Vaticano

No dia 31 de agosto, o Papa Francisco iniciou uma nova série de
sua catequese, agora o tema que o Santo Padre deseja tratar com
os ﬁéis é o discernimento. Na primeira catequese ele explica o que
signiﬁca discernir. Nesta semana ele nos fala sobre o discernimento e cita o exemplo de Santo Inácio de Loyola. Segundo o Papa,
“Deus trabalha através de acontecimentos não programáveis e até
nos contratempos”.
De acordo com Francisco, discernir é ouvir o próprio coração.
“É isto que devemos aprender: ouvir o próprio coração para saber
o que acontece, que decisão tomar, formular um juízo sobre uma
situação, é preciso ouvir o próprio coração. Ouvimos a televisão, a
rádio, o celular, somos mestres da escuta, mas pergunto-te: sabes
ouvir o teu coração? Paras para dizer: ‘Mas como está o meu coração? Está satisfeito, está triste, está à procura de algo?’. Para tomar
boas decisões, é preciso ouvir o próprio coração.”
No começo de setembro, o Dicastério para os Bispos iniciou curso para novos bispos em Roma. Ao todo 150 bispos de diversos
países participaram do curso, entre eles 12 bispos brasileiros, sendo
quatro do Regional Centro-Oeste da CNBB: Dom Dilmo Franco de
Campos, bispo auxiliar de Anápolis; Dom Giovani Carlos Caldas
Barroca, bispo de Uruaçu; Dom Jeová Elias Ferreira, bispo da Diocese de Goiás; Dom Lindomar Rocha Mota, bispo de São Luís de
Montes Belos. No dia 8 de setembro, Festa da Natividade de Nossa
Senhora, Papa Francisco fez questão de encerrar o curso dos bispos
e os saudar pessoalmente.

Imagem: Internet

Imagem: Internet

Na sua intenção para o mês de setembro, o Santo Padre, o Papa
Francisco, pede pela abolição da pena de morte. O Pontíﬁce fala
que em várias partes do mundo sempre vemos muitas pessoas protestando contra a pena de morte, mas ele ressalta que para a Igreja
isso é um motivo de esperança.
No vídeo, o Papa fala que a pena de morte é moralmente inadequada, pois ela destrói o dom mais importante que recebemos, que
é a vida. “À luz do Evangelho a pena de morte é inadmissível, pois
o mandamento ‘Não matarás’ é tanto para os inocentes quanto para
os culpados”, disse Papa Francisco.
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A ESCADA SANTA
Imagens: Internet

FABIANA LONGHI
Arquiteta
Especialista em Espaço Litúrgico e Arte Sacra
Longhi arquitetura – Arquitetura do Sagrado

Com a retirada da
proteção de madeira,
foram encontrados
milhares de bilhetes
escritos à mão com oração,
pedidos de bênçãos,
moedas, fotos e rosários

E

m frente à Arquibasílica de São João de Latrão, em Roma, do
outro lado da rua, encontra-se um dos mais importantes lugares de peregrinação, o Santuário da Escada Santa.
Segundo a antiga tradição cristã, Jesus subiu várias vezes
esta escada, no dia do seu julgamento à morte, que ﬁcava no palácio
do Pôncio Pilatos, em Jerusalém. Foi trazida para Roma, em 326, por
Santa Helena, mãe do imperador Constantino. E o santuário que conhecemos hoje foi criado no papado de Sisto V (1589), que instalou
a escada em frente à Sancta Sanctorum, a preciosa capela dos Papas,
onde se venera a imagem do Santíssimo Salvador.
Por três séculos, aproximadamente, os peregrinos subiram, ajoelhados, os 28 degraus de mármore que estavam protegidos por madeira. Por 29 anos, o santuário passou por um processo de restauração que foi concluído com o restauro da Escada Santa.
Com a retirada da proteção de madeira, foram encontrados milhares de bilhetes escritos à mão com oração, pedidos de bênçãos,

moedas, fotos e rosários. Sobre uma camada grossa de poeira, lá estava o mármore com muitos degraus gastos, registro da peregrinação.
Sobre o piso de alguns degraus há cruzes de ferro chumbadas, mas
um, em especial, chama atenção porque o mármore está bem gasto,
afundado, com rachaduras no entorno e, protegido por uma grelha,
há uma mancha, que se acredita ser uma gota do sangue de Jesus.
Segundo o restaurador Paolo Violini, quando iniciaram os trabalhos, todos compreenderam que a descoberta não poderia ﬁcar reservada apenas a especialistas. Reinaugurada em 11 de abril de 2019,
os peregrinos tiveram o privilégio de contemplar os afrescos e subir
de joelhos a escada santa original por 60 dias. Hoje, ela encontra-se
protegida por uma nova madeira e com janela ovais, onde vemos a
estrutura original, ao subir de joelhos na peregrinação.
Em 11 de novembro de 2015, a Penitenciaria Apostólica redigiu o
Decreto para o Pontifício Santuário da Scala Santa, Roma, como um
lugar diário de indulgência plenária.

Setembro de 2022
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LEITURA ORANTE

“Esse homem recebe os pecadores
e come com eles!” (Lc 15,2)
RUBENS GALDINO DE SOUZA FILHO (SEMINARISTA)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

N

este 24º Domingo do Tempo Comum, o Evangelho nos apresenta
o texto de São Lucas, que nos narra a desmedida sede de Deus pelos
homens. Interpelado pelos fariseus, diante
da aﬁrmação escandalosa de se sentar junto aos pecadores para tomar refeição, Jesus
ensina com sua mansa autoridade sobre a
sapientíssima lógica de Deus. A interpelação gerada pelos fariseus resultou em três
lindas parábolas que ilustram a inﬁnita misericórdia de Deus.
Na primeira parábola, encontramos a
ovelha perdida. Na segunda, a dracma
perdida. Na terceira, o ﬁlho perdido e o
ﬁlho ﬁel, mais conhecida como “o ﬁlho
pródigo”. Todas essas parábolas nos apresentam uma lógica muito distinta daquela

praticada na época. Sem sombra de dúvidas, seu conteúdo é muito atual e, por força da própria Palavra, nossa consciência
pode nos acusar de não estarmos cumprindo esse dinamismo da misericórdia divina.
“Qual de vós, tendo cem ovelhas e perder uma, não abandona as noventa e nove
no deserto e vai em busca daquela que se
perdeu, até encontrá-la?” (Lc 15,4). Quem
de nós?
São palavras muito fortes, que devem
cair em nossos corações, pois muitas vezes
corremos o risco de limitar a Igreja aos que
já estão nela. Quem de nós vai atrás dos
pecadores? Do mesmo modo, como Jesus,
devemos ter a vida modiﬁcada pela misericórdia. Devemos ir atrás dos pecadores e
nos sentarmos à mesa com eles, pois esse
gesto possui o intuito de nos fazer próximos, para que suas vidas também sejam
transformadas por Deus.

LEITURAS BÍBLICAS: 22ª-f.: 1Cor 11,17-26.33; Sl 39(40); Lc 7,1-10. 3ª-f.: 1Cor 12,12-14.27-31a; Sl 99(100); Lc 7,
11-17. 4ª-f.: Exaltação da Santa Cruz, festa – Nm 21,4b-9 ou Fl 2,6-11; Sl 77(78); Jo 3,13-17. 5ª-f.: Hb 5,7-9; Sl 30(31);
Jo 19,25-27 ou Lc 2,33-35. 6ª-f.: 1Cor 15,12-20; Sl 16(17); Lc 8,1-3. Sábado: 1Cor 15,35-37.42-49; Sl 55(56); Lc 8,
4-15. Domingo: 25º Domigo do Tempo Comum – Am 8,4-7; Sl 112(113); lTm 2,1-8; Lc 16,1-13 ou abrev. 10-13.

ARQ. INDICA

O Poder Oculto da
Amabilidade
Para sermos mais amáveis precisamos apenas estar
atentos às coisas que fazemos e em como fazemos. “O
Poder Oculto da Amabilidade” ensina-nos a ser mais
cuidadosos, até mesmo em meio às contrariedades. É
um passo a passo espiritualmente profundo, mas também muito concreto e prático, para todos aqueles que
desejam superar a indelicadeza.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 15,1-32
Siga os passos para a leitura orante:
1. Ambiente de oração: procure um lugar silencioso; invoque o
auxílio do Espírito Santo, para que seja Deus mesmo a suscitar
frutos na oração.
2. Leitura atenta da Palavra: o que a passagem bíblica está dizendo? Para descobrir, leia o texto da Sagrada Escritura quantas
vezes for necessário.
3. Meditação livre: de acordo com o que está sendo lido, faça a
sua meditação. Destaque as palavras e frases que mais lhe chamam a atenção e as repita quantas vezes for necessário.
4. Oração espontânea: apresente a Deus em oração tudo aquilo que foi suscitado na meditação da Palavra. Com verdadeira
humildade suplique, agradeça, apresente sua vida, peça perdão
com suas próprias palavras.
5. Contemplação: agora, sem elevar palavras a Deus, deixe que os
frutos da oração sejam colhidos. Esvazie-se de si mesmo e deixe
que Deus o lembre de todas as maravilhas que Ele fez, principalmente aquelas cujo conteúdo está relacionado à meditação.
6. Ação: tudo aquilo que foi vivido em oração deve ser transposto
para a vida concreta. Essa é uma atitude livre de comprometimento em realizar a vontade de Deus na própria vida, o que lhe
fará ser também uma pessoa melhor para os irmãos.
24º Domingo do Tempo Comum – Ano C. Liturgia da Palavra:
Êx 32,7-11.13-14; Sl 50 (51); 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32.

