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Apresentação 
 

Mais um ano chega ao fim! Mais uma vez somos 

agraciados com as reflexões sempre profundas e atuais do 

nosso bispo Dom Adelar Baruffi. Essas reflexões foram 

sendo editadas semanalmente durante o ano e agora com-

piladas, resultando neste belo livro que tem o mesmo títu-

lo das edições semanais: A Palavra do Bispo. Muitos já 

tiveram acesso a tais reflexões através das plataformas 

digitais coordenadas pela Pastoral da Comunicação 

(PASCOM). Agora todos têm a oportunidade de ter aces-

so às mesmas, reunidas em um só volume.  

Palavra do Bispo aborda questões relevantes que 

contribuem e favorecem a formação cristã, mais do que 

nunca necessária. A superficialidade a que somos expos-

tos atualmente, onde tudo é instantâneo e passageiro, 

quando o que é dito agora logo torna-se desatualizado, 
temos a necessidade de algo que ajude a perceber que 

precisamos de profundidade. Uma leitura sem pressa das 

reflexões contidas neste livro ajudará a romper a crosta 

que mantém as pessoas na superfície, para então, adentrar 

no mistério da vida que se encontra imerso no mistério de 

Deus a nós manifestado em Jesus Cristo, o crucificado 

ressuscitado.  

Embora a diversidade de temas que foram sendo 

abordados semanalmente, convergem para um ponto cen-

tral que é a Iniciação à Vida Cristã assumida na Diocese 

como eixo da ação evangelizadora. É como um varal de 

roupas: as peças são diferentes umas das outras, mas todas 

estão unidas no mesmo fio. É sem dúvida, uma importan-
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te contribuição para a consolidação do processo da Inicia-

ção à Vida Cristã em andamento na Diocese. 

Todos terão acesso à Palavra do Bispo, seja na 

sua versão impressa ou eletrônica. É um livro que não 

requer leitura contínua. Pode-se escolher o assunto que 

interessa no momento. Também é uma ajuda para aqueles 

que têm dificuldade de uma leitura mais extensa. Assim 

todos podem usufruir da maneira que melhor lhes convém 

dessas páginas que ajudam a aprofundar a fé e a compre-

ender melhor a vida e muitos acontecimentos do cotidia-

no. Somos agradecidos a Dom Adelar por estas importan-

tes reflexões partilhadas ao longo do ano e agora reunidas 

neste livro.  

 

Pe. João Alberto Bagolin 

Vigário Geral da Diocese de Cruz Alta 
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O Natal continua 

 
 Com a celebração da Epifania e da Festa do Ba-

tismo do Senhor, nos despedimos das festividades natali-

nas. Encerram-se as celebrações, mas permanece seu sen-

tido, em todos os dias do ano.  

 Em primeiro lugar, é importante recordar que o 

Menino Jesus que contemplamos no presépio, com Maria 

e José, é o mesmo Jesus de Nazaré, o Cristo, que pregou o 

Evangelho do Reino de Deus, foi morto na cruz e ressus-

citou para nos salvar. A fé cristã sempre parte de Cristo. 

Não são fábulas inventadas ou grandes teorias, mas um 

personagem histórico, cujo nascimento se deu no tempo 

de César Augusto, o qual ordenou que, sob Quirino, se 

fizesse um recenseamento na Síria (cf. Lc 2,1-3). Portan-

to, um evento que tocou a história humana e seu signifi-

cado abarca todos os tempos e, ao mesmo tempo, nos re-

mete ao Emanuel, Deus conosco.  Nele Deus mostrou seu 

rosto, revelou seu amor por nós, “trabalhou com mãos 

humanas, pensou com uma inteligência humana, agiu com 

uma vontade humana, amou com um coração humano. 

Nascendo da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente 

um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado” 

(Gaudium et Spes, n. 22). Como nos diz São Leão Magno: 

“Hoje, o verbo de Deus apareceu revestido de carne; a 

natureza que nunca fora visível aos olhos humanos come-

çou a ser até palpável” (Sermão de Natal 6).Portanto, o 

lugar para encontrarmos Deus e vivermos nossa fé é Jesus 

de Nazaré, Filho de Deus, nosso Salvador.  

 Deus não tem medo de entrar na realidade humana 

e nos visitar; qual Bom Pastor vem em busca da ovelha 

perdida. É próprio de Deus sair de si e vir até nós, cami-
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nhar conosco, partilhar nossa vida, ouvir nossos proble-

mas e alegrar-se conosco. Ele desceu e viveu a humildade 

do esvaziamento, pois “não se apegou à sua igualdade 

com Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assu-

mindo a condição de servo” (Fl 2,6-7). Deste modo de ser 

de Deus, revelado a nós no Natal do seu Filho, decorre 

que só é possível ser cristão, seguir os passos de Jesus 

Cristo, se nos fizermos humildes, vencermos a indiferença 

e entrarmos nas realidades do mundo. A fé é uma luz que 

tudo ilumina. Para os cristãos, “não há nada verdadeira-

mente humano que não lhes ressoe no coração” (Gaudiu-

metSpes, n. 1). O caminho é fazer-se próximo. A caracte-

rística de ser é a humildade. O modo de agir é a miseri-

córdia. O olhar preferencial se volta para os que mais so-

frem. É a espiritualidade da encarnação.  

 O Natal nos recorda que a pessoa humana tem 

uma dignidade incomparável. Ela é sagrada, pois quando 

Deus assume a nossa humanidade une, em si, a todos os 

homens e mulheres de todos os tempos. Em Cristo, Deus 

assumiu toda humanidade. Há, portanto, uma fraternidade 

que antecede e move a solidariedade e a busca da paz. 

Nele todos nos reconhecemos! Estamos vinculados por 

um elo que precede nossas diferenças culturais, econômi-

cas, políticas e até religiosas. Jesus inaugura um Reino 

aberto a todos os povos. Cegos, coxos e leprosos são con-

vidados para o banquete. Procura os publicanos e os pe-

cadores: veio também para eles. Alegra-se com os que 

têm fé e o acolhem. Enfim, Cristo é luz para iluminar to-

dos os povos no caminho da salvação. 
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Identidade e dignidade da vocação dos leigos 
 

Quem são os leigos e leigas na Igreja? O Concílio 

Vaticano II compreendeu que leigos são todos os batizados, 

exceto os membros da ordem sacra e os religiosos. A relação 

primeira, constitutiva do ser e do agir do leigo é sua relação 

com Cristo, por meio do Batismo. “Estes fiéis, pelo batismo 

foram incorporados a Cristo, constituídos no Povo de Deus e 

a seu modo feitos partícipes do múnus sacerdotal, profético 

e régio de Cristo, pelo que exercem sua parte na missão de 

todo o povo cristão na Igreja e no mundo” (Lumen Gentium, 

n.31). A identidade dos leigos é vista de maneira positiva. 

Pelo batismo são membros da Igreja. Têm plena cidadania, 

não lhes falta nada para viverem a sua fé. No dizer do Papa 

Pio XII: “não somente pertencem à Igreja, mas de que são 

Igreja”.  

Então, a realidade mais importante de todos os cris-

tãos é o fato de que somos batizados. Antes de qualquer 

distinção ministerial, somos um Povo de Deus. Porque bati-

zados, formamos em Cristo um só Corpo, vivificados pelo 

Espírito Santo. “Um só é, pois, o povo de Deus: „um só Se-

nhor, uma só fé, um só Batismo; comum é a dignidade dos 

membros, pela regeneração em Cristo; comuma graça de 

filhos, comum a vocação à perfeição; uma só salvação, uma 

só esperança e uma caridade indivisa” (Lumen Gentium, n. 

32). A unidade precede e fundamenta a distinção nas diver-

sas formas de participação na missão de Cristo. Esta unidade 

batismal também justifica que não podemos criar distinções 

ou graus de dignidade, pois “reina igualdade entre todos 

quanto à dignidade e quanto à atuação” (Lumen Gentium, 

n.32). Assim, quem recebe o sacramento da ordem não tem 

maior dignidade do que os que vivem o sacramento do ma-

trimônio ou a vida consagrada. É importante que seja supe-

rada para sempre a visão de leigos como uma categoria infe-
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rior. Os ministros ordenados não são mais importantes e 

dignos do que os leigos. 

 Pelo Batismo todos têm direitos e deveres na Igreja. 

Alguns direitos são o de associar-se em movimentos de espi-

ritualidade e apostolado; aprofundar e amadurecer na fé; 

participar de sua comunidade de fé e das celebrações dos 

sacramentos; manifestar-se e ser ouvido em questões de fé; 

educar os filhos na fé cristã; cooperar na organização e con-

dução das comunidades. Também existem deveres, como o 

de ser corresponsável na ação evangelizadora e, sobretudo, o 

de dar testemunho do Evangelho em todos os ambientes. “É 

específico dos leigos, por sua própria vocação, procurar o 

Reino de Deus exercendo funções temporais e ordenando-as 

segundo Deus” (Lumen Gentium, n. 31).  

 Como batizados, os leigos também são chamados à 

santidade. Esta vocação é para todos. Não se faz necessário 

“fugir do mundo” para buscar a santidade. O cotidiano da 

vida familiar, profissional e social são os lugares ordinários 

para viver “o perfume de Cristo” e o “fermento do Reino”. 

“Eles se santificam nos altares de seu trabalho” (CNBB, 

Cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade, n. 35). 

Quantos pais e mães viveram santamente sua vida familiar 

ou também na retidão com que viveram sua profissão, se-

gundo os valores do Evangelho.  

 Enfim, a identidade e dignidade do leigo encontra 

sua luz na consagração batismal e na pluriforme manifesta-

ção dos dons do Espírito Santo para o bem de todos. Leigos, 

clérigos e religiosos são todos cristãos. Este é o dado fun-

damental, que nos torna todos “sal da terra e luz do mundo”, 

na diversidade dos carismas e ministérios suscitados pelo 

Espírito.  
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Os leigos e a corresponsabilidade na evangelização 
 

 Como membros do Povo de Deus, pertencentes ao 

único Corpo de Cristo, os leigos e leigas, segundo o que 

lhes é próprio, participam da mesma missão que Cristo 

Ressuscitado deixou aos apóstolos: “Ide, portanto, e fazei 

que todas as nações se tornem discípulos” (Mt 28,19). É o 

mesmo Batismo que nos vincula a Cristo, à sua Igreja, 

numa comunidade de fé, “como membros vivos” (Lumen 

Gentium, n.33) e partilhamos a mesma missão. Assim, “o 

apostolado dos leigos é participação na própria missão 

salvífica da Igreja” (Lumen Gentium, n.33).  

 Por isso, os leigos e leigas não podem compreen-

der seu lugar e missão na evangelização como meros exe-

cutores das orientações dos pastores. Várias vezes, o Papa 

Francisco repetiu esta ideia de que o rebanho tem seu 

próprio faro e sabe intuir o caminho por onde andar. Os 

leigos fazem parte da “unção espiritual” dada a toda a 

Igreja: “Deus dota a totalidade dos fiéis com o instinto da 

fé – sensusfidei – que os ajuda a discernir o que vem re-

almente de Deus” (EvangeliiGaudium, n.119). Já o Papa 

Bento XVI o expressou de maneira mais clara ainda: “A 

corresponsabilidade exige uma mudança de mentalidade, 

relativa, em particular, ao papel dos leigos na Igreja, que 

devem ser considerados não como „colaboradores‟ do 

clero, mas como pessoas realmente „corresponsáveis‟ do 

ser e do agir da Igreja” (10 de agosto de 2012).  

 Esta corresponsabilidade não significa confusão 

ou intromissão no que é específico do ministério ordenado 

(diáconos, padres e bispos), mas compreensão do seu lu-

gar próprio na organização da comunidade eclesial e, so-

bretudo, na sua presença na sociedade. De fato, “os leigos 
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são especialmente chamados para tornarem a Igreja pre-

sente e operosa naqueles lugares e circunstâncias onde 

apenas através deles ela pode chegar como sal da terra” 

(Lumen Gentium, n.33). Na comunhão e na diversidade 

ministerial testemunhamos melhor o Evangelho. Nem os 

leigos almejarem o lugar específico dos ministros ordena-

dos e nem os ministros ordenados realizarem o que não 

lhes compete.  

 Para que isto seja possível é necessário formar um 

laicato maduro, como é a proposta do grande projeto em 

curso de Iniciação à Vida Cristã. Cristãos discípulos mis-

sionários de Jesus Cristo, que testemunhem sua fé, com 

coerência, em todos os ambientes. Multiplicam-se as pos-

sibilidades de formação e aprofundamento bíblico e dou-

trinal em nossas paróquias e diocese. A formação dos 

nossos batizados deve ser permanente. Não é suficiente 

uma palestra ou curso breve. Assim, podemos conhecer, 

amar e nos comprometer com a missão evangelizadora. 

Hoje, temos facilidade de acesso a informações também 

pelos meios de comunicação. Isto pode ajudar muito, mas 

também exige um processo de discernimento, pois nem 

todos os conteúdos vinculados estão em comunhão com a 

orientação do magistério e à doutrina da Igreja.  

 Concretamente, esta corresponsabilidade também 

se dá na participação nos conselhos paroquiais de pastoral 

e administração, bem como no grande número de possibi-

lidades de serviços e ministérios leigos. A Igreja somos 

todos os batizados. Procure informações em sua paróquia. 

Conheça e aprofunde sua fé. Como leigo ou leiga, você é 

“membro vivo” e corresponsável pela missão da Igreja.  
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A educação permanente da fé 
 

 O Ano do Laicato traz ainda mais presente a ne-

cessidade da formação dos leigos e leigas como uma prio-

ridade a ser assumida em cada diocese e paróquia. O de-

sejo de termos cristãos como “membros vivos”, sujeitos 

eclesiais, na Igreja e na sociedade, passa pela educação 

permanente da fé. Sabemos que hoje a transmissão da fé 

não se dá mais unicamente por uma herança familiar e 

cultural. Num contexto de cristandade, as pessoas nasci-

am num ambiente cristão e, gradativamente, iam adotando 

a visão de mundo e comportamentos segundo uma heran-

ça transmitida culturalmente. Hoje apostamos em novos 

métodos de formação, que levem a uma maturidade da fé 

em Jesus Cristo, “até chegarmos, todos juntos, à unidade 

na fé e no conhecimento do Filho de Deus, ao estado de 

adultos, à estatura do Cristo em sua plenitude” (Ef 4,13). 

 É verdade que a própria vida, com os desafios co-

tidianos, é uma grande escola de aprofundamento da fé. 

Isto porque a base do encontro e do mergulho da vida em 

Deus não está na capacidade intelectual ou na preparação 

acadêmica, mas na humildade, no coração de pobre. “Eu 

te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escon-

deste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste 

aos pequeninos” (Mt 11,25). É preciso pedir a Deus um 

coração simples como de uma criança para acolher os 

mistérios da fé. Com certeza, conhecemos pessoas muito 

simples e com uma fé madura, convicta, com testemunho 

de santidade, que dispensa argumentações. Isto não signi-

fica que podemos dispensar o aprofundamento, o estudo 

da Sagrada Escritura e da Teologia. 
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Nosso desafio, porém, são os batizados que não chegaram 

a conhecer Jesus Cristo e a alegria de ser seu discípulo. 

Manifestam sua fé somente em algumas ocasiões da vida 

ou algumas datas do ano, mas o cotidiano da vida não é 

permeado pela presença constante do Evangelho. Nem 

sempre nossos cristãos conhecem a fé que professam e 

suas consequências na vida pessoal, familiar e social. Um 

caminho privilegiado de formação é a aproximação com a 

Palavra de Deus, através de cursos e da prática da leitura 

orante. Mas também o aprofundamento de todos os outros 

conteúdos, como a moral, a liturgia e, sobretudo, a espiri-

tualidade. A Doutrina Social da Igreja, por sua vez, é um 

rico patrimônio que devemos conhecer, para termos crité-

rios de discernimento diante dos questionamentos da or-

dem social, em vista do bem comum. Quando um católico 

precisa se posicionar e atuar na sociedade diante de ques-

tões importantes para a vida familiar, a justiça, a paz e a 

ecologia, não o faz a partir de ideologias, mas parte do 

ensinamento do Evangelho e da Doutrina Social da Igreja. 

Um batizado com fé madura construirá sua família a par-

tir do Evangelho. Com o mesmo olhar, compreenderá o 

ser humano, a sociedade, o meio ambiente, a busca do 

bem comum e da paz e o diálogo com as ciências. 

 Vemos, com alegria, que multiplicam-se as moda-

lidades de formação (escolas, cursos, palestras, publica-

ções, sites, vídeos, canais de televisão, grupos de reflexão 

com centralidade na Palavra de Deus) que podem ajudar 

para formar um laicato maduro. Já dizia São João Paulo II 

que os leigos são chamados a serem “ramos da videira” 

(cf. Jo 15, 1-9), numa contínua identificação com o Mes-

tre: “crescer, amadurecer continuamente, dar cada vez 

mais fruto” (CfL, n. 57).  
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Espiritualidade dos leigos e leigas 
 

 Existe um modo próprio dos leigos e leigas viverem 

a fé cristã? Qual a espiritualidade que os move? As orienta-

ções da Igreja falam de uma “espiritualidade encarnada”, 

pois se baseia no mistério da Encarnação, de Deus que veio 

até nós, que entrou no mundo para revelar o amor do Pai e 

nos salvar, no mistério da Redenção. Não se trata de fugir do 

mundo ou refugiar-se em lugares distantes das realidades 

temporais, mas de encontrar Deus ali, na vida familiar e 

profissional. Também não se trata de imitar o modo de viver 

a fé própria da vida religiosa e dos ministros ordenados. 

Então, o desafio é, no cotidiano da vida, criar um espaço 

interior onde o encontro com Cristo se renova constante-

mente e é acolhido como o Caminho. Podemos, em certo 

sentido, falar que os leigos vivem um espírito contemplati-

vo, que os ajuda a crescerem na fé e darem sentido cristão a 

todos os compromissos e atividades.  

 O ponto de partida é sempre o mesmo: Jesus Cristo. 

Os leigos, trabalhadores na vinha do Senhor, são, em primei-

ro lugar, discípulos de Jesus Cristo. O encontro com Jesus 

Cristo se dá pela Palavra e pela Eucaristia, vividos num pro-

cesso de conversão pessoal permanente, a um vínculo com 

uma comunidade de fé. Faz muita diferença viver uma tarefa 

profissional ou evangelizadora como uma obrigação ou com 

um ardor que brota do fogo do Espírito que arde nos cora-

ções dos cristãos. Por isso, diz o Papa, “sem momentos pro-

longados de adoração, de encontro orante com a Palavra, de 

diálogo sincero com o Senhor, as tarefas facilmente se esva-

ziam de significado, quebrantamo-nos com o cansaço e as 

dificuldades, e o ardor apaga-se” (EvangeliiGaudium, n. 

262). Francisco chama de “evangelizadores com espírito” a 

todos os que se abrem à ação do Espírito Santo e se deixam 

transfigurar pela presença de Deus. 
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  A espiritualidade do leigo cristão lhe dá a certeza 

que ao exercer com alegria e retidão sua profissão estará 

contribuindo para a realização do bem comum, para que 

todos tenham vida. O evangelho será o critério por excelên-

cia da formação de sua consciência moral, de tal modo que 

saberá discernir o que é da vontade de Deus e o que ofende a 

Deus e aos irmãos. Somente conseguirá manter-se na missão 

evangelizadora, sobretudo com os mais pobres, nas realida-

des de sofrimento e dor, se dedicar tempo para a oração sin-

cera, para saborear a amizade com o Senhor que está vivo e 

caminha conosco, mesmo nos momentos de provação. É no 

caminho de formação e maturidade da fé que o leigo renova 

constantemente seu batismo, aprende de Jesus Cristo a viver 

a compaixão e o amor serviçal que leva a dar a vida. O lugar 

privilegiado de cultivar esta espiritualidade é a comunidade 

de fé, a partir da qual se sente enviado em missão e para a 

qual retorna sempre, com a sede de encontrar novamente 

“água viva” (cf. Jo 4,13-14). 

Fica claro, então, que a fé dá sentido a todos os âm-

bitos da vida humana. É muito errada a compreensão da fé 

como algo meramente privado e intimista ou, também, como 

separada das opções fundamentais do mundo do trabalho, da 

profissão, da ética e até dos valores. Esta esquizofrenia entre 

fé e vida é um grande mal. Concordamos com o Santo Padre 

ao dizer que “não servem as propostas místicas desprovidas 

de um vigoroso compromisso social e missionário, nem os 

discursos e ações sociais e pastorais sem uma espiritualidade 

que transforme o coração” (EvangeliiGaudium, n. 262). 
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Leigos que testemunham a fé 
 
 As imagens bíblicas escolhidas para o Ano do Laica-

to são muito inspiradoras. São apresentadas por Jesus a seus 

discípulos: “Vós sois o sal da terra [...] vós sois a luz do 

mundo” (Mt 5,13-14). Sal e luz falam de uma missão, sal-

gar, dar sabor, iluminar, possibilitar que se veja o caminho. 

São sinônimos de testemunho humilde. O sal se dissolve, 

desaparece. A luz espalha-se em todo ambiente. O cristão é 

chamado a gerar vida, a servir e amar em todas as circuns-

tâncias, a exemplo do Mestre que “amou-nos até o fim” (Jo 

13,1). 

 É verdade que existem cristãos que não dão bom 

testemunho com sua vida. São causa de escândalos, pelo 

roubo, pela violência, corrupção, injustiça. Outros despre-

zam os pobres e vivem numa ilha de luxo e consumismo. 

Sempre o joio cresce no meio do trigo (cf. Mt 13,24-30), 

inclusive em todos nós. Mas, sem perder a paz por causa do 

joio, os cristãos sabem que Jesus os envia ao mundo “para 

que produzais fruto e que o vosso fruto permaneça” (Jo 

15,16). Merece ser exaltado o testemunho da multidão de 

leigos e leigas, presentes na Igreja, nas pastorais sociais, na 

sociedade, na educação, nas famílias, nas entidades filantró-

picas e de assistência social e tantos outros âmbitos que, 

pelo amor apaixonado por Jesus Cristo e seu projeto do Rei-

no, fazem o mundo ser melhor. Não aparecem nas estatísti-

cas e raramente são notícia. Mas as pessoas os identificam: o 

professor ou professora da comunidade; os catequistas; os 

agentes das pastorais; um pai e uma mãe que lutam com 

dignidade para criar seus filhos e educá-los; leigos dos dife-

rentes ministérios que servem a comunidade com alegria por 

longos anos; voluntários que, com amor, oferecem de seu 

tempo e seus recursos para entidades que se ocupam dos 

mais necessitados; políticos que servem de maneira honesta 
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e despretensiosa o bem comum. Esta lista continua com to-

das as categorias e nomes que recordamos com gratidão. 

Fazemos nossas as palavras de Jesus quando orou: “Eu te 

louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste es-

sas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos peque-

ninos” (Lc 10,21). 

 O caminho da santidade, à qual todos os batizados 

são chamados, encontra sua concretização, nos leigos, neste 

humilde e corajoso serviço cristão ao mundo. Há uma exi-

gência de coerência entre ser membro da Igreja e ser cida-

dão. “O cristão leigo expressa o seu ser Igreja e o seu ser 

cidadão na comunidade eclesial e na família, nas opções 

éticas e morais, no testemunho de vida profissional e social, 

na sociedade política e civil e em outros âmbitos” (CNBB, 

Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade, n.165). 

Portanto, não é preciso sair da Igreja para ir ao mundo. É o 

mesmo batizado que vive sua fé em todos os ambientes. Já 

diziam os cristãos do segundo século, na Carta a Diogneto: 

“O que a alma é para o corpo são no mundo os cristãos”. 

Precisamos crescer muito no testemunho coerente de 

nossa fé em todos os ambientes, seja na vida pessoal, eclesi-

al, familiar e social. São ainda poucos os santos e santos 

reconhecidos oficialmente pela Igreja que se santificaram 

como pais e mães, jovens, idosos ou na sua profissão. A 

maioria dos processos de canonização continua sendo de 

religiosos, religiosas e do clero. Mas vale a pena conhecer a 

vida de mártires, santos, leigos e leigas, como Santa Gianna 

Beretta Molla, São José Moscatti, São Luís Martin e Santa 

Zélia Guérin - pais de Santa Teresa de Lisieux, Santa Môni-

ca, Santa Laura Vicuña, São Juan Diego, Beata Nhá Chica... 
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A violência em debate 

 
 A Campanha da Fraternidade deste ano, que será 

lançada na Quarta-feira de Cinzas, início da caminhada 

quaresmal, traz para o debate o tema da violência e sua 

superação. Com certeza não esgotaremos este tema, pela 

sua amplitude e pela sua complexidade, durante o tempo 

quaresmal, mas deseja-se “refletir a realidade da violên-

cia, rezar por todos os que sofrem violência e unir as for-

ças da comunidade para superá-la” (Texto Base CF 2018, 

n. 8). O objetivo geral proposto é “construir a fraternida-

de, promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da 

justiça, à luz da Palavra de Deus, como caminho de supe-

ração da violência” (Texto Base CF 2018, n. 15). Olhando 

para a realidade da violência no Brasil, somos menos de 

3% da população mundial, mas respondemos por 13% dos 

assassinatos do mundo. Em 2014, por exemplo, foram 

59.627 mortes (cf Texto Base, n. 18). Não podemos nos 

conformar com esta realidade, achando que é normal ou 

que não tem solução ou até que existem algumas formas 

de violência que são “culturais”. A violência é sempre um 

mal e é uma produção humana nunca natural, pois o ser 

humano foi criado para a comunhão e à fraternidade.  

 Desde a chegada dos europeus, a violência marca 

nossa história. A compreensão da superioridade do colo-

nizador branco em relação ao índio e ao negro marcou as 

relações sociais que perduram até hoje. Esta diferenciação 

excludente, desde a colonização, produz uma violência 

que resulta da desigualdade econômica. Ao gerar exclusão 

e perpetuar desigualdades sociais, a economia produz 

violência e morte. “Digamos NÃO a uma economia de 

exclusão e desigualdade, onde o dinheiro reina em vez de 
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servir. Esta economia mata. Esta economia exclui”, disse 

nosso Papa. 

 Dentre as várias formas de violência, algumas são 

destacadas no Texto Base da Campanha da Fraternidade, 

para serem debatidas e superadas. A primeira é a violên-

cia racial. O preconceito e a violência atingem os negros, 

os índios e, recentemente, no Brasil os migrantes. Os jo-

vens também são vítimas da violência, sobretudo quando 

ligados ao tráfico de drogas. A maioria é formada de jo-

vens negros, do sexo masculino. O número de homicídios 

por arma de fogo cresceu 592,8% entre 1980 e 2014 (cf. 

Texto Base, n. 81).  A violência doméstica é, também, 

preocupante, pois, normalmente, ela permanece velada. A 

violência contra a mulher acontece, geralmente, dentro de 

casa (71,8% dos casos), sendo, na maioria dos casos, o 

parceiro o agressor. Também as crianças e adolescentes 

sofrem violência dentro de casa, pelos abusos sexuais, 

ataques verbais ou negligência no cuidado e educação. A 

pobreza, que atinge sobretudo as crianças, é a maior vio-

lência: “cerca de 1 bilhão de crianças vivem na pobreza 

no mundo” (cf. Texto Base, n. 95). Segue a lista das for-

mas de violência com a exploração sexual e o tráfico hu-

mano, que constitui uma das três atividades criminosas 

mais rentáveis, ao lado do tráfico de drogas e de armas. 

75% das vítimas do tráfico de pessoas são mulheres e 

meninas. Visível é a relação da violência com o narcotrá-

fico, que movimenta 400 bilhões de dólares por ano. O 

combate às drogas atinge, normalmente, os traficantes em 

pequena escala e os usuários, o que leva ao aprisionamen-

to e a superlotação dos cárceres. Dos 650 mil presos no 

Brasil, 40% estão envolvidos com drogas e o sistema pri-

sional não consegue recuperá-los para uma reinserção 

social, antes, aumenta ainda mais a violência. Há ainda a 
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violência ligada à política, à corrupção, ao fundamenta-

lismo e intolerância religiosa, às redes sociais e ao trânsi-

to, bem como tantas outras.  

 Nos próximos artigos continuaremos a aprofundar 

este debate e apontar caminhos para construirmos uma 

cultura da paz. Ao caminharmos para Jerusalém, cidade 

da paz, no tempo quaresmal, construamos projetos de paz! 
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A superação da violência 
 
 A Campanha da Fraternidade deste ano nos provoca 

a construirmos caminhos de superação da violência. O antí-

doto para a violência é o amor. Ele é a base para a convivên-

cia humana fraterna e solidária. Só a lógica do amor é eficaz 

diante das ações violentas. “Vós sois todos irmãos” (Mt 

23,8), disse Jesus. Ele nos revelou que temos um Pai que nos 

ama a todos como filhos e filhas, nele se constrói a fraterni-

dade. Ele próprio, na sua Paixão e Morte sofreu a violência e 

a injustiça, mas, unicamente motivado pelo amor, soube 

transformar em fonte de vida e paz. A verdadeira paz é 

aquela oferecida pelo Ressuscitado aos seus discípulos: “A 

paz esteja convosco” (Jo 20, 19). A própria missão de Jesus 

testemunha seu ensinamento na bem-aventurança: “Bem-

aventurados os que promovem a paz” (Mt 5,9). Os valores 

cristãos da fraternidade universal, da dignidade e sacralidade 

da vida humana, a misericórdia e o perdão estão entre as 

principais contribuições que podemos oferecer, como cris-

tãos, para a superação da violência.  

 Para edificar a paz é preciso eliminar as causas das 

discórdias entre as pessoas. As grandes desigualdades eco-

nômicas, a ambição do poder, as discriminações, a cultura 

do “descarte” que não valoriza a pessoa humana, são algu-

mas das causas da crescente violência. Porém, a raiz última 

de todo ódio e violência está no coração humano, “pois é de 

dentro do coração humano que saem as más intenções” (Mt 

7,21). É o coração humano que precisa ser pacificado atra-

vés de uma espiritualidade integradora, que não vê no outro 

um risco para minha vida e, por isso, que deve ser combati-

do e eliminado (cf. Texto Base da CF 2018, n. 172). A espi-

ritualidade cristã vê no outro ser humano a imagem de Deus, 

que deve ser amado e cuidado, não porque mereça, mas gra-

tuitamente.  
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 O que eu tenho feito para ajudar a construir uma 

cultura da paz? Atitudes bem simples são muito significati-

vas, como a capacidade de empatia e a tolerância diante das 

atitudes adversas das pessoas com quem convivemos na 

família ou trabalho. Mesmo quando devemos denunciar in-

justiças, a verdade deve ser libertadora e os meios pacíficos. 

Também, saber alimentar conversas sobre tudo o que edifi-

ca, que é positivo. As palavras podem ser muito agressivas 

ou podem ser promotoras de reconciliação e paz. Aprofun-

dar a compreensão das causas da violência que, normalmen-

te, têm uma relação direta com a exclusão social ajuda a ter 

opiniões e posturas mais claras.  

 Especificamente para os cristãos, o Evangelho, a 

partir da vida e missão de Jesus, apresenta alguns critérios 

de ação. Jesus mostra que a misericórdia supõe e supera a 

justiça. A misericórdia, a solidariedade e o desejo de supera-

ção devem fundamentar a ação de todos diante da injustiça e 

da violência. Só a misericórdia é capaz de restaurar a pessoa 

nas suas relações consigo mesma, com a família, com a co-

munidade e, também, promover o bem do agressor e da ví-

tima. Esta justiça restaurativa vai além do modelo punitivo, 

que encontra historicamente muita dificuldade de renovar as 

pessoas, por se basear na repressão e vingança.  

 Enfim, somos todos irmãos quando nos reconhece-

mos unidos no rosto de Cristo e, como Ele, confiamos no 

amor do Pai e cultivamos a proximidade, a compaixão e a 

acolhida. Caminhamos com Ele, neste tempo quaresmal, que 

ao vir a este mundo foi vítima do ódio humano. Aprendamos 

dele a superar todo o mal pelo bem. Com a força do Ressus-

citado, unamo-nos na construção da paz. 
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Construir a cultura da paz 
 
 Enquanto caminhamos para a celebração da Páscoa 

do Senhor, decididos a um caminho de conversão e renova-

ção da graça batismal, queremos construir a cultura da paz e 

concretizar as palavras de Jesus: “vós sois todos irmãos” 

(Mt 23,8). A Campanha da Fraternidade não quer ser so-

mente uma bela mensagem ou uma oportunidade para apro-

fundar conhecimentos. Ela propõe um caminho evangélico 

construtor de relações fraternas, no seguimento de Jesus 

Cristo. 

A superação da violência não se faz com mais vio-

lência: ofensas, armas, confrontos... Ela deve ser substituída 

por outra lógica de viver, baseada no amor, único instrumen-

to eficaz para construir a paz. Nunca serão armas, de qual-

quer tipo, que possibilitarão relações fraternas. Assim como 

a violência não é natural no ser humano, mas fruto de uma 

aprendizagem pessoal, familiar e social, também a paz exige 

um processo educativo desejado, planejado e executado com 

persistência. Na base deste processo educativo está o amor 

que, compreendido de maneira cristã, supõe e vai além da 

própria justiça. Basta recordarmos que um dos pressupostos 

para a paz é o perdão e a reconciliação, que é um ensina-

mento tipicamente cristão, vivido e ensinado por Jesus, co-

mo expressão do amor que sabe ir além do “direito” de vin-

gança e retribuição. Se não tivermos clareza e trabalharmos 

este nível humano-espiritual, não conseguiremos entender 

que, “além de propor à sociedade mudanças estruturais, exi-

ge empatia, ternura e compaixão em relação à violência na 

sociedade contemporânea” (Texto Base CF 2018, n.221). 

Pequenos e cotidianos gestos, baseados no Evange-

lho, são imprescindíveis para a construção da paz. Ao se 

despedir de seus discípulos, Jesus lhes recomendou que se 

amassem do mesmo modo como foram por Ele amados (cf. 
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Jo 15,9). Podemos, por exemplo, decidir-nos a evitar pala-

vras agressivas com quem convivemos; sermos mais tole-

rantes com os erros dos outros; respeitarmos o modo de ser e 

ver o mundo de quem pensa diferente de nós e ter clareza 

que não possuímos a única maneira de ver o mundo e as 

coisas; no trânsito, ser paciente; na família, ser educado e 

gentil; no trabalho, ser agradável e criar comunhão e não 

discórdias; nunca carregar ressentimentos de situações pas-

sadas mal resolvidas; somente amar e nunca odiar. Podemos, 

também, estimular a cultura da tolerância e do respeito nas 

redes sociais. Como as redes sociais se tornaram lugar de 

agressão e rigidez de posições! Escolher sempre o bem e 

nunca pagar o mal com o mal. 

Outro nível de construção da paz passa por um olhar 

mais amplo do sistema social em que vivemos. Neste âmbi-

to, a paz não é sinônimo de passividade, comodismo ou re-

signação. A indignação é salutar e necessária diante das in-

justiças que provocam violência ou diante da “cultura do 

descarte”, que privilegia o financeiro ao invés da pessoa 

humana e sua dignidade, que é um sistema que mata (cf. 

Papa Francisco). Neste sentido a paz se constrói pela solida-

riedade e compaixão com os que são vítimas deste sistema. 

Apoiar todas as iniciativas que privilegiem este olhar de 

acolhida e inclusão social é um caminho para a construção 

da paz. Como pode haver paz se continua a crescer a multi-

dão dos que são “descartados”? 

Desejamos que em todas as instâncias: famílias, es-

colas, grupos de reflexão nas comunidades, cursos, pales-

tras, catequese e outros tantos lugares possamos refletir e 

aprofundar o tema da paz. Neste tempo favorável que nos é 

concedido, com os olhos fixos naquele que sofreu a violên-

cia na cruz, mas somente amou, empreendamos caminhos 

para construir a desejada paz. 
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O esmorecimento do sentido de humanidade 

 
 Em sua mensagem para a Quaresma deste ano, o 

Papa Francisco citou um versículo da Escritura que espelha 

a realidade atual: “Porque se multiplicará a iniquidade, vai 

esfriar o amor de muitos” (Mt 24,12). Realmente a iniquida-

de se multiplica na sua maneira, nas suas artimanhas e na 

sua intensidade. A corrupção e a falta de ética nas relações 

estão presentes de maneira ampla na sociedade. A violência 

assume níveis insuportáveis e quer “eliminar” todos os que 

podem ser uma “ameaça”: “o bebê nascituro, o idoso doente, 

o hóspede de passagem, o estrangeiro, mas também o pró-

ximo que não corresponde às nossas expectativas” (Francis-

co). O Papa fala de um “esfriamento do amor”, que atinge as 

pessoas e também a criação. No seu lugar se instala a indife-

rença diante de tudo o que nos cerca, que nossos olhos não 

veem, que nossas mãos não tocam. As dificuldades que sen-

timos de nos amarmos, o crescente ódio com polarizações de 

posições ideológicas, o desejo de construir muros e expurgar 

quem é diferente de mim, a falta de respeito e tolerância 

religiosa, a cultura do descarte, que produz sobras humanas 

e tantas outras situações, pessoais e sociais, nos fazem con-

cordar com o Papa que vivemos um “esmorecimento do 

sentido de humanidade”.  

Os falsos profetas, que são peritos na arte de enga-

nar, tiram a esperança e a alegria de viver, “aproveitam-se 

das emoções humanas para escravizar as pessoas e levá-las 

para onde eles querem. Quantos filhos de Deus acabam en-

cantados pelas adulações, prazer de poucos instantes, que se 

confunde com a felicidade! Quantos homens e mulheres 

vivem fascinados pela ilusão do dinheiro, quando este, na 

realidade, os tornam escravos do lucro ou de interesses mes-

quinhos! Quantos vivem pensando que se bastam a si mes-

mos e caem vítimas da solidão!” [...] “a quantos jovens se 
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oferece o falso remédio da droga, de relações passageiras, de 

lucros fáceis, mas desonestos!” diz Francisco.  

A caminhada da Quaresma nos convida a olharmos 

esta realidade e fazermos um caminho sincero de conversão. 

Qual a minha parcela de responsabilidade diante desta reali-

dade? A Igreja apresenta aos católicos um caminho, com o 

olhar fixo em Jesus Cristo, Crucificado e Ressuscitado, fonte 

inesgotável de vida nova. A possibilidade da conversão é 

fonte de esperança, para construirmos projetos de fraterni-

dade, com um coração misericordioso ao invés de frio, com 

uma sociedade solidária ao invés de excludente e violenta. 

Temos certeza que “em Cristo somos todos irmãos” (Mt 

23,8) e podemos formar uma humanidade mais feliz.  

O tempo de conversão é também fonte de alegria, 

pois nos revela a misericórdia de Deus que sempre se ofere-

ce a nós. Uma oração deste tempo diz: “Vós concedeis, Se-

nhor, aos cristãos esperar com alegria, cada ano, a festa da 

Páscoa”. Deixemo-nos guiar pela Palavra. Acolhamos o 

convite para intensificar a oração, o jejum e a caridade. Dei-

xemo-nos tocar pelos sofrimentos dos irmãos e irmãs, para 

que eles nos ajudem a sermos mais compassivos e solidá-

rios. Aprendamos do Senhor Jesus, que na Cruz venceu todo 

mal unicamente com o bem, o amor, único capaz de nos 

fazer verdadeiramente humanos. 
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A conversão quaresmal 
 
 O tempo da Quaresma acentua e insiste numa di-

mensão de nossa vida cristã: a conversão. De fato, ela é um 

“sinal sacramental” de nosso caminho de fé para Cristo, que 

se fez servo-obediente, o “cordeiro de Deus que tira o peca-

do do mundo” (Jo 1,29) e, consequentemente, para a vida 

fraterna.  A oração deste tempo expressa claramente: “para 

renovar, na santidade, o coração dos vossos filhos e filhas, 

instituístes este tempo de graça e salvação” (Prefácio da 

Quaresma II). A conversão quaresmal é um grande dom de 

Deus que nos auxilia a aprofundar e amadurecer como dis-

cípulos de Jesus Cristo, seus seguidores. Só se faz um cami-

nho de conversão estando no caminho com Cristo: “Se al-

guém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz 

e me siga” (Mc 8,34). A partir desta conversão para Cristo, 

acontecerá a conversão moral. O sentido evangélico de con-

versão não são exortações morais para a fraternidade e a 

construção da paz, mas algo mais profundo. Uma reviravolta 

interior que tem suas consequências a nível pessoal e tam-

bém social. Trata-se de reconhecer e acolher a iniciativa de 

Deus que, unicamente por amor, reconcilia consigo o mun-

do. É um voltar-se para Deus de todo o coração.  

 A conversão assume o sentido de renovação batis-

mal. Retornar a descobrir e aprofundar a alegria do Batismo. 

Renovar é reviver a vida nova que Deus nos deu no dia de 

nosso Batismo, visto que, pela nossa fraqueza, acabamos 

pecando. A escuta atenta da Palavra ilumina o conhecimento 

de nossos pecados, convida para a conversão e infunde con-

fiança na misericórdia de Deus. O evangelho nos possibilita 

a aproximação de Jesus Cristo, como seus discípulos e, ao 

mesmo tempo, revela nosso afastamento do caminho cristão 

e também a revelação da infinita misericórdia de Deus. O 

cristão sabe que a primeira ruptura pecaminosa, origem de 
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todas as outras, é uma ofensa a Deus: “Pai, pequei contra o 

céu e contra ti” (Lc 15,19). Jesus, que veio para procurar os 

pecadores (cf. Lc 19,10), revela o bom Pai que ama, espera e 

é o primeiro a dar o abraço da reconciliação (cf. Lc 15,20). 

Jesus nos mostra a misericórdia de Deus como uma gratui-

dade pura, que supõe e supera a justiça, que renova a vida. 

 A decorrência lógica deste processo de conversão é a 

reconciliação com Deus, consigo mesmo e com os outros. 

“O movimento de volta a Deus, chamado conversão e arre-

pendimento, implica uma dor e uma aversão aos pecados 

cometidos e o firme propósito de não pecar no futuro. A 

conversão atinge, portanto, o passado e o futuro; nutre-se da 

esperança na misericórdia divina” (Catecismo da Igreja 

Católica, n. 1490). Daí o sentido e a necessidade da confis-

são dos pecados, que é muito mais do que apresentar a Deus, 

por meio do padre, uma lista de transgressões, mas um mo-

vimento interior de uma vida que se sente necessitada da 

misericórdia divina para renovar-se e mergulhar novamente, 

espiritualmente, na pia batismal. Não é somente um diálogo 

fraterno ou uma direção espiritual, que é tão importante, mas 

a alegria do perdão que Deus concede aos nossos pecados e 

nos dá a liberdade interior e a paz espiritual.  

 A conversão, que renova nosso Batismo, e nos re-

concilia, deve, necessariamente, nos tornar instrumentos de 

reconciliação, promotores da paz. À medida que acolhermos 

de coração agradecido o grande dom da reconciliação, tor-

namo-nos promotores da reconciliação na existência cotidi-

ana, na vida familiar, na comunidade e na urgente missão de 

superação da violência. Diz São Paulo: “Sejam bons e mise-

ricordiosos uns com os outros, como também Deus perdoou 

a vocês em Cristo” (Ef 4,32). 
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A grande semana 
 

O Domingo de Ramos abre a “grande semana”, a 

Semana Santa. Neste dia, os católicos celebram a entrada 

triunfal de Jesus Cristo, em Jerusalém, antes de sofrer a Pai-

xão, a Morte e a Ressurreição. A Igreja nos convida a que 

“sigamos os passos de nosso salvador para que associados 

pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurrei-

ção” (Exortação inicial da missa do Domingo da Paixão). A 

oração do dia é ainda mais clara no sentido desta celebração 

do Domingo da Paixão e de toda a Semana Santa: “Conce-

dei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar 

com ele em sua glória”. Os católicos são convidados a revi-

ver, com piedade, os últimos acontecimentos da vida de 

Jesus Cristo. Na Semana Santa se condensam toda a vida e o 

ensinamento de Jesus Cristo. Fica visível, mais uma vez, o 

que é capaz de fazer o ser humano, ferido pelo pecado. Po-

rém, ao revelar o mistério da iniquidade, o Crucificado-

Ressuscitado abre as portas da misericórdia, do perdão e da 

reconciliação, que o Pai nos oferece no seu Filho. Em Cristo 

podemos afirmar que é possível e é desejo de Deus uma 

humanidade pacificada, sem violência, vivendo fraternal-

mente.  Como diz o Profeta Isaías, nossa atitude é a do dis-

cípulo, que não abandona seu Mestre, mas sempre quer 

aprender: “ele me desperta cada manhã e me excita o ouvi-

do, para prestar atenção como um discípulo” (Is 50,4).  

Como chegamos a esta Semana? Como foi nosso 

caminho quaresmal, desde o dia da Quarta-feira de Cinzas, 

quando recebemos as cinzas na testa e ouvimos: “Convertei-

vos e crede no Evangelho”? Sabemos que a vida toda é um 

caminho de conversão para sermos, cada vez mais, pareci-

dos com Jesus Cristo e construirmos a paz em nós, nas famí-

lias e na sociedade. Nestes dias, com Cristo que sofre a Pai-

xão e Morte e é ressuscitado pelo Pai, os cristãos renovam a 
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fé, sobretudo na celebração da Vigília Pascal do sábado de 

aleluia. Misturam-se dor e esperança. Mais uma vez fazemos 

memória de todo o ódio e mal descarregados sobre o inocen-

te “Servo Sofredor”, que mansamente superou a violência 

unicamente pelo amor redentor, abrindo para a humanidade 

um caminho de esperança e vida nova. E nós, os fiéis, repe-

timos: “concedei-nos aprender o ensinamento da sua pai-

xão”. Não podemos marcar estes dias com lamentações, mas 

permitir que a esperança, que brota da ressurreição do Cruci-

ficado, seja renovada, confirmada. Afinal, o Crucificado já 

ressuscitou e está vivo conosco sempre. “A sua ressurreição 

não é algo do passado; contém uma força de vida que pene-

trou o mundo. Onde parecia que tudo morreu, voltam a apa-

recer por todo o lado os rebentos da ressurreição. É uma 

força sem igual” (Evangelii Gaudium, 276). 

Para o católico esta semana não é um feriado. São 

dias intensos. Ainda é tempo de realizarmos uma boa confis-

são, fonte de reconciliação e paz. Fixemos nosso olhar e 

nosso pensamento no Crucificado-Ressuscitado. Acolhamos 

as leituras bíblicas de cada dia da semana: os quatro Cânti-

cos do Servo Sofredor de Isaías; os relatos da Paixão do 

Senhor; a última ceia e o Lava-pés, com o mandamento do 

amor; a sequência das leituras da Vigília Pascal e, sobretu-

do, os anúncios da Ressurreição do Crucificado. Acolhamos 

o dom da eucaristia e do sacerdócio, renovado pelos padres 

na Missa do Crisma da Quinta-feira Santa. Renovemos o 

nosso batismo na Vigília Pascal. Exercitemos a prática da 

misericórdia e da caridade. Enfim, são dias diferentes, espi-

ritualmente únicos no calendário anual. Por isso, é “a grande 

semana”.  
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Cristo, nossa Páscoa e nossa Paz 
 
 A violência cria um muro de separação entre “nós” e 

“os outros”. Será isto o que Deus quer para a humanidade? 

Claro que não! “Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8), disse 

Jesus. A grande notícia que celebramos no tríduo pascal 

(Paixão-Morte-Ressurreição de Jesus Cristo) é que Ele “quis 

criar em si mesmo um homem novo, estabelecendo a paz” 

(Ef 2,15). Sim, “Cristo é a nossa paz” (Ef 2,14). São Paulo 

explica que esta paz é fruto da cruz de Jesus Cristo: “Quis 

reconciliá-los (judeus e pagãos) com Deus numsó corpo, por 

meio da cruz; foi nela que Cristo matou o ódio” (Ef 2,16). A 

cruz de Cristo é fonte de paz para a humanidade, pois nela o 

ódio foi morto! Jesus nos ensinou, por todo seu sofrimento 

inocente, que o único remédio para superar o ódio é o amor. 

Anunciamos a esperança de um modo de viver diferente, 

pois em Cristo o bem é infinitamente maior do que o mal, 

por mais terrível que se apresente. A Páscoa convoca-nos a 

vivermos como pessoas novas, reconciliadas, pacificadas e 

pacificadoras. 

 Nos dias da Semana Santa, sobretudo na Sexta-feira 

da Paixão, mais uma vez, os católicos ouvem os relatos da 

violência que se desencadeou sobre o inocente, o “Servo 

Sofredor” (cf. Is 52,13-53,12). Neste último Cântico do Ser-

vo Sofredor, Isaías profetizou o que aconteceria a Jesus. 

Parece uma descrição da cena da crucificação: “Ele não ti-

nha nem aparência nem beleza para atrair o nosso olhar, 

nem simpatia para que pudéssemos apreciá-lo” (Is 53,2). 

Jesus foi condenado e crucificado como nocivo para o povo. 

“Ela (a Luz) veio para a sua casa, mas os seus não a recebe-

ram” (Jo 1,11). A humanidade, de ontem e de hoje, tem difi-

culdade de acolher o inocente e justo. Este é o verdadeiro 

pecado, não acolher aquele que nos salva, que nos traz a paz. 

Na sua Paixão, sobre ele se abateu nossas maldades. Mas 
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pelas suas chagas fomos salvos (cf. Is 53,5). Aceita estar nas 

mãos dos perseguidores. Não responde à violência, nem com 

a violência e nem com palavras. Fica em silêncio. É entre-

gue de mão em mão, mas livremente faz sua entrega interior. 

Renuncia à defesa, ao direito de dizer “eu sou inocente” e 

mostrar a injustiça da sua paixão. Renuncia recorrer a Deus. 

Não pede a Deus para intervir. Silencia. Não escolhe o ca-

minho da violência (cf. Is 53,7). Uma ovelha mansa. Como 

o Profeta Jeremias parece dizer: “A ti confio minha causa” 

(Jr 20,20). Somente um grande silêncio. Será que o mal, a 

violência, a injustiça, o pecado e a opressão haverão de 

triunfar sempre? 

Mas “o meu servo vai ter sucesso” (Is 52,13). “Por 

meio dele, o projeto do Senhor triunfará. Pelas amarguras 

sofridas, ele verá a luz. [...] O meu servo justo devolverá a 

muitos a verdadeira justiça, pois carregou o crime deles” (Is 

53,10.11). Sua entrega fiel e unicamente vivida no amor, 

recebeu do Pai a confirmação na sua Ressurreição. Ele in-

troduziu na humanidade uma “luz”, a reconciliação com 

Deus, pelo perdão redentor, e a possibilidade da reconcilia-

ção como caminho de fraternidade. “Como são belos sobre 

os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz 

a boa notícia, que anuncia a salvação” (Is 52,7).  

Toda vez que somos promotores da paz permitimos 

que a força do Ressuscitado, que vive entre nós, triunfe e 

Ele continue, nos difíceis dias de hoje, a reconciliar, perdoar 

e pacificar. O Senhor Ressuscitado diz a todos nós, como 

aos seus discípulos: “A paz esteja convosco” (Jo 20,19). 

Feliz e Abençoada Páscoa a todos. Cristo, nossa Páscoa, é a 

nossa paz! 
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O Ressuscitado caminha conosco 

 
Celebramos com piedade e júbilo as alegrias pascais. 

E agora, que legado levamos para nossa vida, nossa espiritu-

alidade e nosso cotidiano? As celebrações litúrgicas não são 

um hiato ou uma fuga das realidades humanas pessoais e 

sociais. Elas devem nos alimentar e conduzir para um modo 

de viver, no seguimento de Jesus Cristo e no empenho deci-

dido pelos valores que brotam do Evangelho. 

Nas celebrações da Semana Santa e Páscoa, revive-

mos e atualizamos uma certeza que, como cristãos católicos, 

carregamos: o que aconteceu a Jesus de Nazaré, em Jerusa-

lém, há dois mil anos, não é somente um fato histórico a ser 

recordado. É muito mais! É a certeza de que aquele que foi 

injustamente crucificado, vítima de uma violência que sobre 

ele se desencadeou, está vivo, ressuscitado, como nos teste-

munham seus seguidores e as narrativas evangélicas das 

suas aparições. Ele é o Crucificado-Ressuscitado. Carrega 

consigo as marcas de sua história, as chagas, como faz ques-

tão de mostrá-las aos ainda incrédulos apóstolos: “Vede 

minhas mãos e meus pés: sou eu!” (Lc 24,39). Cada uma das 

aparições do Ressuscitado repete esta mesma dinâmica, da 

iniciativa de Jesus que vai ao encontro dos discípulos, apre-

senta-se, reanima sua fé e os envia em missão, para testemu-

nhá-lo. Este é o motivo de nossa confiança e fonte de segu-

rança nos caminhos da vida: Ele caminha conosco. A expe-

riência narrada no Evangelho de Lucas dos dois discípulos 

de Emaús (cf. Lc 24,13-35) se repete com cada batizado. 

Como a estes discípulos, às vezes desanimados e carregando 

o fardo de suas preocupações, o Ressuscitado se aproxima, 

caminha junto, ouve atentamente e, com sua Palavra reani-

ma, aquecendo o coração (cf. Lc 24,32) e partindo o pão.  O 

tempo pascal é um convite para que cada cristão o descubra 

novamente vivo em sua vida, em sua família, em sua comu-
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nidade de fé, para ser missionário e testemunha dele no 

mundo.  

Esta certeza de que o Crucificado-Ressuscitado está 

sempre conosco é fonte de alegria e de esperança. A imagem 

da luz do Cristo Ressuscitado, que iluminou aos poucos a 

noite da Vigília Pascal que celebramos, é sinal do que somos 

no mundo, como Jesus já havia dito aos discípulos: “Vós 

sois a luz do mundo” (Mt 5,14). Fomos iluminados por Cris-

to e somos convidados a levar esta luz a todos os lugares 

onde formos. “As trevas foram vencidas, Cristo Ressusci-

tou”, cantamos. De fato, na ressurreição do Crucificado con-

firmou-se tudo o que ele havia vivido, ensinado e realizado. 

Podemos apostar, com esperança, numa vida reconciliada; 

numa sociedade que construa caminhos de diálogo e paz; 

que cessem as hostilidades e violência; que ninguém seja 

descartado e se sinta sobrando. A força de vida nova que 

parte da ressurreição atinge toda a criação, pois “a criação 

alimenta a esperança de ser, ela também, liberta da escravi-

dão da corrupção, para participar da liberdade e da glória 

dos filhos de Deus. Até agora, toda a criação geme e sofre 

dores de parto” (Rm 8,20-22). 

Enfim, o Ressuscitado que caminha vivo conosco, 

como fez aos discípulos, se apresenta e nos deseja: “A paz 

esteja convosco” (Lc 24,36). Cheios de sua paz, podemos 

ser construtores da paz. Boa caminhada pascal a todos. 
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Deus é jovem 
 

 Deus é jovem. Esta afirmação pode parecer estranha 

ou, ao menos, não usual. Mas exatamente é este o título do 

recente livro do Papa Francisco, lançado no dia 20 de março 

último, fruto das conversas com o jornalista italiano Thomas 

Leoncini. A abordagem do tema da realidade juvenil é justi-

ficada pelo fato que estamos vivendo o percurso sinodal, 

quando a Igreja se prepara para a XV Assembleia Geral Or-

dinária do Sínodo dos Bispos sobre Os jovens, a fé e o dis-

cernimento vocacional, que será realizada no mês de outu-

bro próximo. Desde janeiro de 2017 muitas iniciativas estão 

sendo realizadas para preparar este importante evento eclesi-

al. Primeiro, todas as dioceses do mundo foram convidadas 

a responder a um questionário sobre a realidade juvenil. 

Depois, os próprios jovens, católicos ou não, tiveram canal 

aberto para enviar sugestões e observações sobre tudo o que 

diz respeito à sua vida. Recentemente, aconteceram dois 

encontros de aprofundamento da temática, em Roma. O úl-

timo, nos dias 19 a 24 de março, reuniu 300 jovens do mun-

do todo, visto que o Papa quis ouvir os próprios jovens, que 

foram encorajados a falarem com franqueza. 

 O próprio Santo Padre explica o sentido da expres-

são “Deus é jovem”. “No livro do Apocalipse (21,5), há esta 

frase: „Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço 

novas todas as coisas‟. Portanto, Deus é Aquele que sempre 

renova, porque Ele é sempre novo: Deus é jovem! Deus é o 

Eterno que não tem tempo, mas é capaz de renovar, rejuve-

nescer-se continuamente e rejuvenescer tudo. As caracterís-

ticas mais peculiares dos jovens também são Suas. Ele é 

jovem porque „faz todas as coisas novas‟ e ama a novidade; 

porque se encanta e ama o êxtase; porque sabe sonhar e de-

seja os nossos sonhos; porque é forte e entusiasmado; por-
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que constrói relacionamentos e nos pede para fazer o mes-

mo, é social” (Deus é jovem, p. 67).  

Nesta lógica, o Santo Padre compreende a própria 

Igreja sempre jovem, renovada, atualizada. “O coração da 

Igreja é jovem precisamente porque o Evangelho é como 

uma linfa vital que a regenera continuamente.” (Francisco, 

19 de março de 2018). Voltar sempre a Jesus Cristo e ao 

Evangelho é garantia da perene jovialidade de nossa fé cris-

tã. A Igreja propõe aos jovens o encontro com Jesus Cristo. 

Neste encontro, percebe que suas buscas, suas perguntas, 

esperanças e projetos encontram eco na pessoa e no ensina-

mento de Cristo. Então, ao encontrar a Cristo, encontra-se a 

si mesmo e abre a vida para novos e promissores horizontes, 

um projeto de vida que ajude a viver alegria de passar pelo 

mundo fazendo o bem. O próprio Jesus mostra aos jovens 

um “Pai que sempre olha para eles com um olhar benevolen-

te e misericordioso, um Pai que não compete com eles” (p. 

124). 

O livro aborda com realismo os desafios que a ju-

ventude encontra hoje: o diálogo entre jovens e idosos; os 

medos; a falta de esperança e perspectiva; a incapacidade de 

sentir culpa; as drogas; o suicídio; a cultura do descartável; a 

questão climática e o descarte dos mais frágeis; a violência e 

as armas; a supervalorização dos animais de estimação; a 

corrupção; a rigidez mental e dificuldade de diálogo. As 

palavras são sempre de incentivo, convidando os jovens a 

viverem a alegria e a coragem de sonhar, de ousar. “Vejo 

um rapaz ou uma garota que procura seu próprio caminho, 

que deseja voar com seus pés, que olha para o mundo e con-

templa o horizonte com os olhos cheios de esperança, reple-

tos de futuro e até de ilusões” (p. 20), diz o Papa ao descre-

ver como vê um jovem. Propõe que jovens e idosos dialo-

guem, pois nossa sociedade tende a descartar a ambos. 
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Escutar, discernir e viver a vocação 
 

 Ainda animados pela celebração da Páscoa, e pela 

certeza do Ressuscitado vivo e presente na vida pessoal e na 

história da humanidade, no quarto domingo do Tempo Pas-

cal nos é apresentada a figura de Jesus Cristo, o Bom Pastor. 

Sem dúvidas, uma das mais belas imagens usadas pelo pró-

prio Mestre de Nazaré para falar de si mesmo e da sua rela-

ção conosco, suas ovelhas, seu rebanho. Ele dá a vida pelas 

ovelhas, conhece-as todas, nunca as abandona. Não tira pro-

veito delas, mas quer somente o seu bem. Por sua vez, as 

ovelhas o reconhecem pela sua voz e o seguem, pois sen-

tem-se acolhidas, amadas e cuidadas.  

Com esta Palavra motivadora, celebra-se neste dia o 

55º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Em sua mensa-

gem, o Papa Francisco nos convida a “escutar, discernir, 

viver o chamado do Senhor”. Esta temática está ligada ao 

Sínodo dos Bispos sobre Os jovens, a fé e o discernimento 

vocacional, que acontecerá em Roma em outubro próximo. 

De fato, não estamos no mundo perdidos, mas “a nossa vida 

e a nossa presença no mundo são fruto duma vocação divi-

na” (Francisco), que deve ser reconhecida, acolhida e vivida. 

Nela se manifesta o desejo de Deus para todas as pessoas: a 

alegria, uma vida feliz e movida pelo amor.  

Mas como saber o que Deus pensou para mim? Para 

escutar este chamado de Deus é preciso “preparar-se para 

uma escuta profunda da sua Palavra e da vida, prestar aten-

ção aos próprios detalhes do nosso dia-a-dia, aprender a ler 

os acontecimentos com os olhos da fé e manter-se aberto às 

surpresas do Espírito” (Francisco). Além de escutar, é preci-

so discernir o chamado. “Todo o cristão deveria poder de-

senvolver a capacidade de «ler por dentro» a vida e indivi-

duar onde e para quê o está a chamar o Senhor a fim de ser 

continuador da sua missão” (Francisco). Através do diálogo 
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com o Senhor e com um orientador, conseguirá ver a beleza 

de uma vida que vale a pena ser doada. Enfim, a vocação é 

para ser vivida, no hoje de nossa vida, sem medo. “A voca-

ção é hoje! A missão cristã é para o momento presente! E 

cada um de nós é chamado – à vida laical no matrimônio, à 

vida sacerdotal no ministério ordenado, ou à vida de especial 

consagração – para se tornar testemunha do Senhor, aqui e 

agora” (Francisco). 

Nossos jovens têm o direito de encontrar em nossas 

famílias e comunidades acolhida às suas grandes questões 

existenciais. Como resposta à sede humana de Deus, presen-

te no coração, a Igreja oferece Jesus Cristo, “água viva” (cf. 

Jo 4,14). No encontro com Cristo e num percurso de fé que 

cresce na maturidade, abre-se a possibilidade da escuta do 

Senhor para elaborar um projeto de vida cheio de sentido. A 

vocação, portanto, supõe um caminho de fé.   

Aos pais e mães, aos consagrados e aos padres é 

muito importante que testemunhemos aos jovens o que é 

belo, o que fascina e faz valer a pena viver a vocação. O 

modo como vivermos nossa vocação será determinante para 

que outros jovens se encantem pelo matrimônio ou por uma 

vida de especial consagração. Além disso, continuemos a 

rezar pelas vocações, acolhendo o que o Senhor disse: “Pedi 

ao dono da messe que envie operários à sua messe” (Lc 

10,2).  
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Palavra de esperança dos bispos ao povo brasileiro 
 

Dentre os tantos assuntos aprofundados e resolu-

ções tomadas pela 56ª Assembleia Geral da CNBB, reu-

nida no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecia, 

de 11 a 20 de abril, desejo destacar as duas mensagens 

dirigidas ao povo brasileiro. Uma, intitulada Mensagem 

da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ao povo de 

Deus, deseja reafirmar a missão da Igreja, de uma manei-

ra especial dos bispos congregados numa Conferência 

Episcopal, “expressão da catolicidade e unidade da Igre-

ja”. O convite é que permaneçamos unidos em Cristo, 

visto que “não é possível compreender a Igreja simples-

mente a partir de categorias sociológicas, políticas e ideo-

lógicas, pois ela é, na história, o povo de Deus, o corpo de 

Cristo, e o templo do Espírito Santo”.  

Por esta razão, “a CNBB não se identifica com ne-

nhuma ideologia ou partido político”. A fé cristã, porém 

não pode ser reduzida a algo meramente intimista, mas, 

por uma exigência do Evangelho, “a Igreja reivindica 

sempre a liberdade, a que tem direito, para pronunciar o 

seu juízo moral acerca das realidades sociais, sempre que 

os direitos fundamentais da pessoa, o bem comum ou a 

salvação humana o exigirem (cf. GaudiumetSpes, 76)”. 

Quando se posiciona nestas realidades, o faz a partir de 

Jesus Cristo e das orientações da Doutrina Social da Igre-

ja. “É a partir de Jesus Cristo que a Igreja se dedica aos 

pobres e marginalizados, pois neles ela toca a própria car-

ne sofredora de Cristo, como exorta o Papa Francisco.” 

A segunda mensagem tem como foco o ano eleito-

ral: Eleições 2018: compromisso e esperança. As palavras 

partem de quem olha para a realidade brasileira “com o 
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coração de pastores, preocupados com a defesa integral da 

vida e da dignidade da pessoa humana, especialmente dos 

pobres e excluídos”. Recorda que “o Brasil vive um mo-

mento complexo, alimentado por uma aguda crise que 

abala fortemente suas estruturas democráticas e compro-

mete a construção do bem comum, razão da verdadeira 

política”. Os próprios agentes políticos, muitas vezes, ao 

não se guiarem pela ética e a busca do bem comum “tor-

naram-se protagonistas de um cenário desolador, no qual 

a corrupção ganha destaque, ao revelar raízes cada vez 

mais alastradas e profundas”. Ao verem diminuídas as 

conquistas sociais, “resultado de uma economia que sub-

mete a política aos interesses do mercado, tem aumentado 

o número dos pobres e dos que vivem em situação de vul-

nerabilidade”. Isto tudo somado produz um cenário de 

“um perigoso descrédito com a política”, “discursos e atos 

de intolerância, de ódio e de violência, tanto nas redes 

sociais como em manifestações públicas”.  

Recordou-se ainda a importância de superar as po-

larizações e concentrarem-se, todos, na busca do bem 
comum. Que no processo eleitoral sejam garantidos os 

princípios éticos e os dispositivos legais, particularmente 

o combate à corrupção eleitoral mediante a compra de 

votos e o uso da máquina administrativa, e a “Lei da Fi-

cha Limpa”. Aproveitemos a oportunidade deste ano elei-

toral para reafirmarmos nosso compromisso com a digni-

dade da pessoa humana, que deve se antepor ao capital e 

ao lucro.  

Enfim, a mensagem quer ser de esperança e com-

promisso: “exortamos a população brasileira a fazer desse 

momento difícil uma oportunidade de crescimento, aban-

donando os caminhos da intolerância, do desânimo e do 

desencanto”. “Neste Ano Nacional do Laicato, concla-
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mamos todos os fiéis a viverem a integralidade da fé, na 

comunhão eclesial, construindo uma sociedade impregna-

da dos valores do Reino de Deus” (Mensagem ao povo de 

Deus). Podemos afirmar que as duas mensagens partem 

da fé em Jesus Cristo e suas consequências no compro-

misso cristão de ser “sal da terra e luz do mundo”, nos 

desafios atuais da evangelização e da realidade brasileira. 
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A coerência com a opção de fé 
 

 Vivemos o tempo em que as pessoas elegem livre-

mente e por convicções suas opções. Sabemos, é claro, que 

há condicionamentos culturais e pressões que o modo majo-

ritário de ver o mundo exerce sobre todos. A vivência da 

religião e da opção de fé também passam por esta destradi-

cionalização,  isto é, as pessoas não vivem sua fé unicamen-

te porque seus pais e avós lhes transmitiram. Isto pode ser 

positivo, no sentido de exigir maior profundidade e autenti-

cidade, mas pode, também, ser ocasião para muita confusão. 

 Não é novidade que o catolicismo brasileiro se for-

mou no encontro de várias matrizes culturais: indígena, afri-

cana e europeia. Soma-se, num tempo mais recente, a proli-

feração de tantos caminhos que são oferecidos no mercado 

espiritual, alguns cristãos, outros não.  Quando ainda era 

predominante o catolicismo tradicional, de cunho cultural, 

tínhamos uma vivência da fé que era manifestada por meio 

de ritos, promessas e devoções. Mas a religião não é a única 

a sofrer o impacto, visto que outras instituições também 

passam por crises, como a família, o Estado, a escola e ou-

tras. Isto produz a fragmentação da pessoa e da sociedade e 

a consequente perda da unidade interior e hierarquia de va-

lores. Não é difícil encontrar quem, sem peso de consciên-

cia, frequenta as celebrações católicas, mas participa tam-

bém em encontros de outras religiões e até doutrinas que se 

opõem, em seus princípios, à fé cristã. Talvez, porque o cri-

tério de coerência e da verdade estejam sendo colocados em 

segundo lugar em relação ao sentimento de acolhida, perten-

ça e bem-estar. A facilidade de acesso às informações tam-

bém foi um elemento importante para muitos acolherem 

elementos, até contrastantes, em sua visão de mundo e de fé. 

Como resultado, temos um relativismo que traz muita con-

fusão nas consciências. 
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 Algo parecido pode acontecer também ao interno da 

própria fé católica. O Papa Bento XVI chamou a atenção, 

em Aparecida, em 2007, para “uma fé católica reduzida a 

uma bagagem, a um elenco de algumas normas e de proibi-

ções, a práticas de devoção fragmentadas, a adesões seleti-

vas e parciais das verdades da fé...” (Discurso inaugural, n. 

12). De fato, a fé católica constitui um edifício harmônico, 

no qual não é possível fazer opções por algumas verdades e 

rejeitar outras sem cair em contradição. Jesus Cristo e o seu 

Evangelho é o centro nucleador que oferece um sentido uni-

ficador para a existência, muitas vezes, fragmentada. Não 

somente a adesão intelectual às verdades por Ele anuncia-

das, mas a comunhão de vida, com o Senhor Ressuscitado, 

que veio até nós como nosso Redentor e caminha conosco. 

Então, a adesão à fé católica, na comunhão eclesial, não 

pode ser seletiva, mas integral, na busca contínua das razões 

pelas quais se crê. Daí também a coerência das opções pas-

torais e da moral. Seria uma contradição gritante seguir a 

Jesus Cristo e não ter um coração misericordioso, sobretudo 

com os pobres. Seria uma mera filosofia de vida se um cris-

tão não tivesse diariamente o encontro com o Senhor na 

oração. Não podemos reduzir a fé à sua dimensão fraterna 

intra-histórica, pois a Igreja seria somente uma boa institui-

ção de caridade. Do mesmo modo, o cristão coerente sabe 

dar o devido valor à liturgia, às celebrações, às pastorais 

sociais e à iniciação à vida cristã. Elas formam um todo, de 

maneira coerente.  

 Vale o convite do Papa Bento XVI: sempre partir de 

Cristo e do seu Evangelho, “que dá um novo horizonte à 

vida e, com isso, uma orientação decisiva” (Deus Caritas 

Est, n.1). Encontrá-lo, segui-lo e amá-lo é a base para viver 

de maneira coerente a vida cristã.  
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As notícias falsas 
 

 As fakenews ou notícias falsas são um tema atual e 

oportuno. O Papa Francisco quis trazer à reflexão o tema da 

verdade no jornalismo, no intuito “de contribuir para o es-

forço comum de prevenir a difusão das notícias falsas e para 

redescobrir o valor da profissão jornalística e a responsabili-

dade de cada um na comunicação da verdade”. Este é o as-

sunto da Mensagem para o LII Dia Mundial das Comunica-

ções Sociais, celebrado no dia 13 de maio de 2018. Ao apre-

sentar o tema “A verdade vos tornará livres” (Jo 8,32), quer 

recordar “a responsabilidade na busca da verdade e na cons-

trução do bem”.  

 O que são as fakenews? “A referida expressão alude 

a informações infundadas, baseadas em dados inexistentes 

ou distorcidos, tendentes a enganar e até manipular o desti-

natário. A sua divulgação pode visar objetivos prefixados, 

influenciar opções políticas e favorecer lucros econômicos”. 

Ela tem um objetivo malicioso. Ao deturpar um fato, fazen-

do com que tenha grande repercussão, acaba influenciando a 

opinião pública. Embora as redes sociais e todos os demais 

meios atuais de comunicação tenham facilitado a sua difu-

são, a maldade não está nestes instrumentos de comunica-

ção, que podem ser usados para aproximar e comunicar a 

verdade e a paz. O que está em jogo é a “avidez insaciável 

que facilmente se acende no ser humano”. Nestas notícias 

estão presentes “atitudes simultaneamente intolerantes e 

hipersensíveis, cujo único resultado é o risco de se dilatar a 

arrogância e o ódio. É a isto que leva, em última análise, a 

falsidade.” 

 Com proceder diante delas? Reconhecê-las e não 

deixar-se seduzir. Verificar a origem e a veracidade do fato e 

sua interpretação. É preciso um “discernimento profundo e 

cuidadoso”. O Santo Padre propõe que a pessoa seja traba-
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lhada para não ceder a “uma rastejante e perigosa sedução 

que abre caminho no coração do homem com argumenta-

ções falsas e aliciantes”, citando a passagem bíblica da ser-

pente, “o mais astuto de todos os animais” (cf. Gn 3,1-5). 

Por isso, faz-se necessário que cada pessoa compreenda em 

si o mecanismo da sedução e educar para a verdade, que 

“significa ensinar a discernir, a avaliar e ponderar os desejos 

e as inclinações que se movem dentro de nós, para não nos 

encontrarmos despojados do bem «mordendo a isca» em 

cada tentação”. 

No discernimento da verdade, deve-se examinar as 

notícias que “suscitam polêmica, fomentam divisões, infun-

dem resignação ou se, em vez disso, levam a uma reflexão 

consciente e madura, ao diálogo construtivo, a uma profícua 

atividade”. Igualmente importante é examinar se produzem 

comunhão ou dividem, isolam, ferem o outro para desacredi-

tá-lo. Neste caso, “por mais justa que pareça, não é habitada 

pela verdade”. Pelo contrário, as pessoas que buscam o bem, 

preocupam-se com o outro e não querem expô-lo com notí-

cias sensacionalistas ou declarações bombásticas. Um jorna-

lismo verdadeiro produz a paz, busca compreender as raízes 

dos fatos e aponta processos virtuosos.  

 Todos nós podemos colaborar para uma comunica-

ção verdadeira e promotora da paz. Podemos nos decidir a 

não curtir ou compartilhar postagens de tom agressivo ou 

que incitem à violência. Com o Papa Francisco rezemos: 

“Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa paz. Fazei-nos 

reconhecer o mal que se insinua em uma comunicação que 

não cria comunhão. Tornai-nos capazes de tirar o veneno 

dos nossos juízos. Ajudai-nos a falar dos outros como de 

irmãos e irmãs.” 
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Ungidos e enviados pelo Espírito 
 

A Solenidade de Pentecostes atualiza a certeza de 

que todos nós cristãos, fomos, no dia de nosso batismo, 

pela primeira vez, ungidos pelo Espírito Santo, para a 

missão de sermos “sal da terra” e “luz do mundo” (Mt 

5,13.14). Fomos ungidos, consagrados e enviados. Parti-

cipamos, assim, sacramentalmente da unção espiritual de 

Jesus Cristo, quando na Sinagoga de Nazaré revelou sua 

identidade e missão: “O Espírito do Senhor está sobre 

mim, porque ele me consagrou pela unção para evangeli-

zar os pobres” (Lc 4,18). De fato, “Deus ungiu Jesus de 

Nazaré com Espírito Santo e com poder” (At 10,38), nos 

atesta Lucas nos Atos dos Apóstolos. A força e o dina-

mismo do Espírito Santo agem nele, movem-no desde seu 

interior, dando-lhe, no momento oportuno, a mansidão de 

coração ou a autoridade e determinação em sua missão, 

até o fim.  

Todos os que vivem a consagração batismal são 

participantes da unção espiritual de Cristoe feitos, segun-

do o estado de vida, sujeitos eclesiais e sinais do Reino de 

Deus no mundo. Numa sociedade na qual cresce a visão 

materialista da vida e, por isso, marcadamente superficial, 

guiada pela “cultura do descarte”, como fazem falta os 

valores espirituais.  Todo cristão é marcado com um selo 

espiritual para fazer um caminho de configuração a Jesus 

Cristo. É em razão desta unção que são de Cristo, são 

ungidos, são cristãos e, como tal, participam também de 

sua missão.  

Acolher o Espírito Santo é permitir que Ele seja o 

dinamismo interior que conduz nossas ações. Ser um bati-
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zado, seguidor de Jesus Cristo, é deixar-se guiar pelo seu 

Espírito. Permitir que Ele renove constantemente nossa 

vida e venha em auxílio de nossa fraqueza (cf. Rm 8,26). 

Que a força da Ressurreição do Crucificado que entrou no 

mundo continue a fazer novas todas as coisas (cf. Ap 21, 

5). No dizer de nosso Papa, “Jesus quer evangelizadores 

que anunciem a Boa Nova, não só com palavras, mas, 

sobretudo, com uma vida transfigurada pela presença de 

Deus” (EG 259). E continua dizendo: “Sei que nenhuma 

motivação será suficiente, se não arder nos corações o 

fogo do Espírito” (EG 261). 

É pelos seus frutos que reconhecemos quando uma 

pessoa se deixa guiar pelo Espírito.“O fruto do Espírito é 

amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fide-

lidade, mansidão e domínio próprio”(Gl 5,22-23). Esses 

são os resultados de uma vida guiada pelo Espírito Santo. 

Estas pessoas vivem na humildade, não se impõem e não 

se fazem notar. São um grande presente para a Igreja e a 

sociedade, em tempos de mediocridade e superficialidade 

espiritual. “Gosto de ver a santidade no povo paciente de 

Deus: nos pais que criam os seus filhos com tanto amor, 

nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o 

pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que 

continuam a sorrir” (Francisco, Gaudete et Exsultate, 

n.7). Estes cristãos fazem a diferença, pois irradiam paz 

interior e espalham “o bom perfume de Cristo” (2Cor 

2,15). Sem saber, são um sinal que manifesta a presença 

de Deus, pela conduta misericordiosa, acolhedora e cora-

josa na promoção da vida. Não vivem na dispersão, mas 

na agitação de nosso tempo, sabem que podem retornar 

constantemente ao centro onde Deus habita, pois somos 

templos vivos do Espírito Santo (cf.1 Cor 3.16, 17). Nesta 

fonte interior, unifica-se a existência, integram-se as cru-
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zes, discerne-se o caminho e tomam-se decisões corajo-

sas. O belo é que estas pessoas estabelecem relações com 

os outros tendo como ponto de partida não interesses pes-

soais ou ideologias, mas, a partir da comunhão com Deus, 

estabelecem uma união profunda com toda a humanidade, 

pois o Espírito cria unidade.  

Paulo convida a “deixar-se guiar pelo Espírito” 

(Gl 5,18). Ele fortalece os ungidos para, como Ele anun-

ciar a Boa Nova àqueles que a aguardam com esperança, 

como a terra seca e árida. 
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Deus infinito e próximo 
 

 Deus, em quem cremos, é Santíssima Trindade, Pai e 

Filho e Espírito Santo. Uno e Trino. É o mistério central de 

nossa fé. Mas como traduzir em linguagem humana este 

grande mistério de nossa fé? Os caminhos que a Teologia, a 

Espiritualidade e a Pastoral seguiram foram diversos. Por ser 

grande e infinito podemos imaginá-lo como inacessível 

ou,por ser tão próximo, o tornamos “explicável” e o reduzi-

mos à nossa pobre compreensão humana.  

 Deus é sempre maior! Ele extrapola nossa linguagem 

humana. Ele é o Transcendente, dizemos. Nunca pode ser 

enquadrado e contido por uma doutrina. Se pudermos dizer 

algo dele é porque “aprouve a Deus, em sua bondade e sa-

bedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério 

de sua vontade (cf. Ef 1,9)” (DV 2). É por sua vontade que 

sai do silêncio para se comunicar.  Em nossa vida cristã, sem 

dúvidas, podemos “experimentar” a presença de Deus, seu 

amor, sua misericórdia, sua salvação, sua bondade, sua cons-

tante providência, etc..Mas, também, Ele é o Totalmente 

Outro, que mora numa luz inacessível (1Tm 6,16). Por isso é 

mistério. Dizia Santo Agostinho: “Por mais altos que sejam 

os voos do pensamento, Deus está ainda para além. Se com-

preendeste, não é Deus. Se imaginaste compreender, com-

preendeste não Deus, mas apenas uma representação de 

Deus. Se tens a impressão de tê-lo quase compreendido, 

então foste enganado por tua reflexão” (Sermão 52, n. 16: 

PL 38, 360). 

 Mas nossa fé cristã nos ensina um caminho para nos 

aproximarmos de Deus: Jesus Cristo, o Filho de Deus, o 

Verbo Encarnado. “Mediante esta revelação, portanto o 

Deus invisível (cf. Cl 1,15; 1Tm 1,17), levado por Seu gran-

de amor, fala aos homens como a amigos (cf. Ex 33,11; Jo 

15,14-15), e com eles se entretém (cf. Br 3,38) para os con-
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vidar à comunhão consigo e nela os receber” (DV 2). Jesus 

Cristo é O Caminho que mostra-nos a face de Deus. “Quem 

me vê, vê o Pai” (Jo 14,9), disse Jesus a Felipe. Em Jesus, 

Deus se abaixa, se faz um de nós, sem deixar de ser Deus. 

Ele nos visitou e nos visita constantemente. Por isso, temos 

acesso a Ele. O critério central para saber se a imagem que 

temos de Deus é cristã passa pela vida e ensinamento de 

Jesus Cristo, nos evangelhos e na Tradição da Igreja. Por 

isto, é falsa a ideia de que Deus é o mesmo para todas as 

tradições religiosas. Isto porque embora seja sempre o único, 

a compreensão que as diferentes religiões, filosofias e dou-

trinas têm se diferenciam. A liberdade religiosa e o respeito 

pelas opções de cada um pedem que compreendamos os 

diferentes modos como cada tradição o concebe, pois as 

consequências no nosso cotidiano são grandes. Por exemplo, 

se levamos a sério que Deus é misericórdia, como nos ensi-

nam os evangelhos, temos que aceitar sua graça e a salvação 

que Ele nos oferece. Consequentemente, devemos conduzir 

nosso agir nos critérios da misericórdia com nossos irmãos, 

como resposta de gratidão a Deus e nunca em benefício pró-

prio.  

 «Nele nos movemos e existimos» (At 17,28). Esta-

mos sempre ligados a Ele, como os ramos ao tronco (cf. Jo 

15, 1-8). Nós somos imagem de Deus, que é Amor. Se, pelo 

nosso batismo, vivemos nele e d´Ele, vivemos pelo amor 

para amar. “O ser humano traz em seu “genoma” o vestígio 

profundo da Trindade, de Deus-Amor” (Bento XVI, 

07/06/2009). Nesta dinâmica do amor de Deus é que somos 

envolvidos, antes mesmo de nosso nascimento, e acompa-

nhados em toda nossa vida (cf. Mt 28, 20). Neste amor trini-

tário encontramos o fundamento de nossa existência e a ra-

zão de nosso agir.  Portanto, somente quem sabe amar pode 

compreender e dizer algo de Deus, infinito e tão próximo. 
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Atitudes eucarísticas 
 

 A celebração da Solenidade de Corpus Christi, ex-

pressão pública da fé dos católicos na Eucaristia, com suas 

procissões e ruas enfeitadas, nos convida a penetrarmos o 

sentido desta expressão de fé. A Eucaristia é o grande tesou-

ro da Igreja. É o sinal visível da presença permanente do 

Cristo Ressuscitado conosco, em nossas vidas e nos cami-

nhos da história humana. Reportamo-nos espiritualmente 

para a Última Ceia de Jesus com os discípulos, com os ges-

tos de Jesus, que sacramentalmente antecipou sua morte 

redentora na cruz: seu “corpo doado” e “sangue derramado”. 

Jesus se doa pela vida do mundo, pois “se o grão de trigo, 

laçado à terra, não morrer, fica ele só, se morrer, dá muito 

fruto” (Jo 12,24).  

 Ao participarmos das programações de Corpus 

Christi, aprendemos a ter algumas atitudes eucarísticas. A 

primeira é o sentido da encarnação, que une fé e vida. Por 

isso, como Jesus Cristo caminhou pelas estradas da Palesti-

na, o conduzimos, sacramentalmente, pelas ruas. Jesus res-

suscitado não está presente somente na hora da missa, mas 

está “no meio de nós e conosco, uma Presença concreta, 

próxima, no meio de nossas casas, como „coração vibrante‟ 

da cidade, do povoado, do território com as suas várias ex-

pressões e atividades. O Sacramento da Caridade de Cristo 

deve permear toda a vida quotidiana” (Bento XVI, 

07/06/2012). Vamos à missa carregando conosco nossa vida, 

cheia de gratidão e também de cruzes, mas retornamos ao 

cotidiano, em que o Ressuscitado permanece sempre conos-

co. A primeira atitude eucarística é, pois, a fé que professa a 

presença real de Cristo nas espécies eucarísticas. Como os 

discípulos de Emaús, dizemos: “Fica conosco, Senhor” (Lc 

24,29). 
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 A segunda atitude eucarística é a adoração: “Tão 

sublime sacramento, adoramos neste altar”, cantamos. Re-

cordo as palavras de Papa Francisco: “Como é doce perma-

necer diante de um crucifixo ou de joelhos diante do Santís-

simo Sacramento, e fazê-lo simplesmente para estar à frente 

de seus olhos!” (EG 264). Todos os grandes santos tinham o 

hábito de permanecer longo tempo em adoração. Podemos 

recordar São João Maria Vianney ou um grande pastor de 

nosso tempo, Dom Hélder Câmara, que todas as noites pas-

sava duas horas, na madrugada, em adoração. Eduquemo-

nos para uma fé menos superficial e mais profunda e com o 

salmista rezar: “Que poderei retribuir ao Senhor, por todo o 

bem que ele me fez?” (Sl 115). Enquanto caminhamos em 

procissão, símbolo do caminho de nossa vida, fixemos nosso 

olhar em Cristo sacramentado e, assim, aprenderemos a 

sempre viver como Deus pediu a Abraão: “Tu, anda na mi-

nha presença” (Gn 17,7). Com esta atitude de adoração, cul-

tivamos um espírito de constante gratidão a Deus. Eucaristia 

é ação de graças, por meio da qual resumimos toda nossa 

gratidão pelos incontáveis gestos salvíficos de Deus! Por 

isso, na eucaristia rezamos: “É nosso dever e salvação dar-

vos graças”.  

 Nobres atitudes eucarísticas são, também, a doação e 

a partilha. No gesto de partir o pão, Jesus, na Última Ceia, 

realizou duas atitudes ao mesmo tempo, a doação de si e a 

partilha. O partir o pão é mais do que condivisão, é também 

imolação. O pão é ele mesmo, “isto é o meu corpo” (Mt 

26,26).  Jesus partiu a si mesmo, deu-se aos discípulos. Eu-

caristia é dar-se a si mesmo pelo bem dos outros. Unimo-nos 

todos num movimento espiritual de fazer-se dom, servir e 

repartir. O partir o pão eucarístico no altar da igreja está 

intimamente ligado ao partir o pão cotidiano em cada pe-

quena Igreja doméstica. Nunca falte a atitude eucarística da 

solidariedade e das obras de misericórdia (cf. Mt 25, 35-36). 
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O chamado à santidade 
 

 Deus nos quer santos e nos convida a empreender-

mos com coragem este caminho, superando uma vida medí-

ocre e superficial. Com esta motivação, o Papa Francisco 

lançou no último dia 19 de março a Exortação Apostólica 

Gaudete et exultate, sobre o chamado à santidade no 

mundo atual. O título é tirado do Evangelho de Mateus, nas 

bem-aventuranças, quando Jesus fala dos perseguidos: 

“Alegrai-vos e exultai, porque grande é a recompensa de 

vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profe-

tas que viveram antes de vocês". O objetivo da Exortação é 

“fazer ressoar mais uma vez o chamado à santidade, procu-

rando encarná-la no contexto atual, com os seus riscos, desa-

fios e oportunidades, porque o Senhor escolheu cada um de 

nós «para ser santo e irrepreensível na sua presença, no 

amor» (cf. Ef 1, 4)” (n.2). 

 “A santidade é o rosto mais belo da Igreja” (n.9), nos 

diz o Santo Padre. O testemunho de vida dos santos e santas 

são o grande patrimônio da Igreja. Como nos diz a Carta aos 

Hebreus, somos “circundados de tal nuvem de testemunhas” 

(Hb 12,1), que nos servem de exemplo e estímulo para tri-

lhar o caminho e correr para a meta. Somos levados pela 

negatividade e talvez nos custe ver tantos belos exemplos 

que temos todos os dias de uma vida santa, talvez muito 

próximos de nós. Somos tentados a ver que os que estão 

longe são melhores: a família dos outros, os pais dos outros, 

o padre de outra paróquia, as pessoas de outra nação. Dei-

xemos nos cativar pela santidade que Deus nos mostra nos 

mais humildes (cf.n.8), como afirma o Santo Padre: “gosto 

de ver a santidade no povo paciente de Deus: nos pais que 

criam os seus filhos com tanto amor, nos homens e mulheres 

que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, 

nas consagradas idosas que continuam a sorrir” (n.7). 
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 Porém, este chamado o Senhor faz a cada um de nós: 

“sede santos, porque Eu sou santo” (Lv 11, 45; cf. 1 Pd 1, 

16). “Cada um por seu caminho” (LG 11), pois a história de 

cada um é única e a ninguém faltam os meios para testemu-

nhar a medida larga da vida cristã. Superemos de vez a 

compreensão de que para ser santo é preciso ser bispo, padre 

ou religiosa. O Santo Padre nos diz que “Todos somos cha-

mados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o pró-

prio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se 

encontra. És uma consagrada ou um consagrado? Sê santo, 

vivendo com alegria a tua doação. Estás casado? Sê santo, 

amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como 

Cristo fez com a Igreja. És um trabalhador? Sê santo, cum-

prindo com honestidade e competência o teu trabalho ao 

serviço dos irmãos. És progenitor, avó ou avô? Sê santo, 

ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás 

investido em autoridade? Sê santo, lutando pelo bem comum 

e renunciando aos teus interesses pessoais” (n.14). 

 O caminho da santidade é dado pelo nosso segui-

mento de Cristo: “viver em união com Ele os mistérios da 

sua vida; consiste em associar-se duma maneira única e pes-

soal à morte e ressurreição do Senhor, em morrer e ressusci-

tar continuamente com Ele. Mas pode também envolver a 

reprodução na própria existência de diferentes aspetos da 

vida terrena de Jesus: a vida oculta, a vida comunitária, a 

proximidade aos últimos, a pobreza e outras manifestações 

da sua doação por amor” (n.20). Este caminho é concreto e 

“requer o compromisso de construíres, com Ele, este Reino 

de amor, justiça e paz para todos” (n.25). As obras de cari-

dade não são “distrações no caminho de santificação e da 

paz interior” (n.27), mas o sinal concreto de uma vida santa. 

Não tenhamos medo de “apontar para mais alto” (n.34). 

Quanto mais nos santificarmos, mais felizes e fecundos ser-

mos para o mundo.  
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Dois inimigos da santidade 
 

 De maneira muito clara, o Papa Francisco conseguiu 

apresentar, na sua Exortação Apostólica Gaudete et exsulta-

te, sobre o chamado à santidade no mundo atual, duas sutis 

falsificações do ideal cristão de santidade. Tratam-se do  , já 

conhecidos na história da Igreja. Não interessam tanto as 

palavras “gnosticismo” e “pelagianismo”, que para a maioria 

dos cristãos não são conhecidas, mas o conteúdo que elas 

traduzem. Expressam algo de errado, que devemos nos pre-

caver e discernir em nosso caminho espiritual.  

 O primeiro, o gnosticismo, põe o acento na quanti-

dade de conhecimentos que se possa acumular sobre a fé, ao 

invés da vida movida pela caridade. Transforma a fé e a vida 

em abstrações teóricas, fechada na imanência da própria 

razão, não se preocupando com a necessária encarnação de 

nossa fé na história, no mundo, e “incapaz de tocar a carne 

sofredora de Cristo nos outros” (GE 37). Acaba desencar-

nando o mistério e fica com “um Deus sem Cristo, um Cris-

to sem Igreja, uma Igreja sem povo” (GE 37). Quer ter tudo 

explicado, seguro e, através de uma lógica fria, dominar o 

mistério da fé e a transcendência de Deus. A consequência é 

que “com frequência, verifica-se uma perigosa confusão: 

julgar que, por sabermos algo ou podermos explicá-lo com 

uma certa lógica, já somos santos, perfeitos, melhores do 

que a «massa ignorante»” (GE 45). Dito de outra maneira, o 

esforço de conhecer e aprofundar a fé que professamos é 

salutar, mas ele não é critério de santidade. Podemos conhe-

cer toda a Sagrada Escritura e toda a Teologia, porém não 

ter fé e não operar na caridade a partir de Deus.  

 O outro modo errôneo é aquele que mede a santidade 

pelo esforço pessoal, que confia unicamente em si mesmo e 

sente-se vencedor e melhor que os demais por ser observa-

dor fiel de todos os mandamentos. Na verdade, pode correr o 



Dom Adelar Baruffi 

__________________________________________ 

 

59 

risco de desprezar a graça de Deus e pensar em operar uma 

autossalvação, apresentando-se diante de Deus quase que 

com direitos adquiridos. Estes são os chamados pelagianos, 

com suas derivações. Porém, “para poder ser perfeitos, co-

mo é do seu agrado, precisamos viver humildemente na pre-

sença d‟Ele, envolvidos pela sua glória; necessitamos andar 

em união com Ele, reconhecendo o seu amor constante na 

nossa vida” (GE 51). “A Igreja ensinou repetidamente que 

não somos justificados pelas nossas obras ou pelos nossos 

esforços, mas pela graça do Senhor que toma a iniciativa” 

(GE 52). Santa Terezinha nos dá o exemplo, quando afir-

mou, antes de partir deste mundo: “Ao anoitecer desta vida, 

aparecerei diante de Vós com as mãos vazias, pois não Vos 

peço, Senhor, que conteis as minhas obras. Todas as nossas 

justiças têm manchas aos vossos olhos”. A Igreja sempre 

ensinou que ao operarmos o bem, somos precedidos e 

acompanhados pela graça de Deus. Nossas boas obras são 

uma resposta de gratidão a Deus pelo seu grande e imenso 

amor ao nos salvar e estar sempre conosco. Superemos toda 

a vaidade que faz acentuar a capacidade e o agir próprios. 

Nossas ações devem ter a marca da gratuidade. Afinal, com 

Deus não podemos comercializar nada, tudo é graça! Supe-

remos a visão mercantilista da fé. Nunca oferecer algo a 

Deus esperando receber em troca.  

 Diante destes dois desafios, presentes de algum mo-

do em todos nós, Jesus nos convoca ao centro, simplificando 

o caminho. Pede-nos a fé e a caridade, “dois rostos, ou me-

lhor, um só: o de Deus que se reflete em muitos” (GE 61).  
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As bem-aventuranças, caminho de santidade 
 

Que caminho percorrer para buscar a santidade?  Na 

Exortação Apostólica Gaudeteetexsultate, sobre o chamado 

à santidade no mundo atual, o Papa Francisco destaca dois 

textos bíblicos, nos quais Jesus explica com simplicidade o 

que é ser santo: as bem-aventuranças (Mt 5,3-12) e a mise-

ricórdia como a grande regra de comportamento (Mt 25,35-

36).   Não são somente belas palavras, mas nelas está deli-

neado o rosto de Cristo, “que somos chamados a deixar 

transparecer no dia a dia de nossa vida” (GE 63).  

 “Ser pobre no coração: isto é santidade” (GE 70). 

Jesus convida a olharmos a verdade de nosso coração e re-

conhecermos onde colocamos nossa segurança. “Quando o 

coração se sente rico, fica tão satisfeito de si mesmo que não 

tem espaço para a Palavra de Deus, para amar os irmãos, 

nem para gozar das coisas mais importantes da vida” (GE 

68). 

 “Reagir com humilde mansidão: isto é santidade” 

(GE 74). Jesus é modelo de humildade e mansidão do cora-

ção (cf. Mt 11,29). Suportar os erros e fraquezas dos outros 

e até ao defender a fé e as convicções deve-se proceder com 

respeito e mansidão. 

 “Saber chorar com os outros: isto é santidade” (GE 

76). A capacidade de deixar-se comover e chorar pela dor 

alheia, de não ser indiferente, de não fugir das situações de 

sofrimento, mas compreender a angústia alheia e aliviar as 

dores dos outros.  

 “Buscar a justiça com fome e sede: isto é santidade” 

(GE 79). Em primeiro lugar, as próprias decisões devem ser 

justas, bem como a busca da justiça aos pobres e vulnerá-

veis.  

 “Olhar e agir com misericórdia: isto é santidade” 

(GE 82). Cada um de nós foi olhado com compaixão e foi 



Dom Adelar Baruffi 

__________________________________________ 

 

61 

perdoado por Deus. “Dar e perdoar é tentar reproduzir na 

nossa vida um pequeno reflexo da perfeição de Deus, que dá 

e perdoa superabundantemente” (GE 81).  

 “Manter o coração limpo de tudo o que mancha o 

amor: isto é santidade” (GE 86).  Ter um coração simples, 

puro, sem imundície, pois um coração que sabe amar não 

deixa entrar na sua vida algo que atente contra esse amor, 

algo que o enfraqueça ou coloque em risco. 

 “Semear a paz ao nosso redor: isto é santidade” (GE 

89). Artesãos da paz, que deve ser construída a partir de um 

coração pacificado. “O mundo das murmurações, feito por 

pessoas que se dedicam a criticar e destruir, não constrói a 

paz” (GE 87). 

 “Abraçar diariamente o caminho do Evangelho 

mesmo que nos acarrete problemas: isto é santidade” (GE 

97). A cruz, as perseguições,as calúnias e os sofrimentos que 

suportamos para viver o mandamento do amor e o caminho 

da justiça, são fonte de amadurecimento e santificação. 

 Além das bem-aventuranças, também o caminho da 

santidade passa pela vivência da misericórdia, (cf. Mt 25, 

35-36), onde Jesus se identifica com os necessitados: com 

fome, nus, com sede, na prisão, doentes e forasteiros. Isto 

porque “a misericórdia é o coração pulsante do Evangelho” 

(GE 97), “a chave do céu” (GE 106). Nossa vida de oração é 

fonte de santificação quando ela nos conduz de Deus aos 

irmãos, vendo neles o rosto de Cristo. “Quem deseja verda-

deiramente dar glória a Deus com a sua vida, quem realmen-

te se quer santificar para que a sua existência glorifique o 

Santo, é chamado a obstinar-se, gastar-se e cansar-se procu-

rando viver as obras de misericórdia” (GE 107). 
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A santidade no mundo atual 
 

 Buscar a santidade no mundo atual é um desafio para 

todo cristão. A partir da Exortação Apostólica Gaudete et 

exsultate, do Papa Francisco, apresento cinco características 

de uma busca de santidade, como resposta aos desafios do 

nosso tempo. São elencados como desafios: “a ansiedade 

nervosa e violenta que nos dispersa e enfraquece; o negati-

vismo e a tristeza; a acídia cômoda, consumista e egoísta; o 

individualismo e tantas formas de falsa espiritualidade sem 

encontro com Deus que reinam no mercado religioso atual” 

(GE 111). 

 Em primeiro lugar, é necessário manter-se centrado 

em Deus, esperar com paciência Nele, que nos ama e nos 

sustenta em todas as circunstâncias. É uma firmeza interior 

capaz de suportar contrariedades e manter a paz. “Com base 

em tal solidez interior, o testemunho de santidade, no nosso 

mundo acelerado, volúvel e agressivo, é feito de paciência e 

constância no bem” (GE 112). Com um coração pacificado 

em Cristo, supera-se a agressividade, que se manifesta de 

tantas formas, até nas redes sociais.  

 A segunda característica é a alegria. O santo vive 

alegremente e com bom humor. Nunca é amargo ou tristo-

nho. Carrega consigo, mesmo diante de cruzes, uma alegria 

sobrenatural, fruto da certeza de “sermos infinitamente ama-

dos” (GE 125). Não se trata aqui de alegria como sinônimo 

de uma euforia superficial, fruto do consumismo, mas algo 

mais profundo, que brota da fé.  

 O caminho da santidade, a terceira marca é a ousa-

dia, que na bíblia é conhecida pela palavra parresia. Diante 

da tentação da acomodação, o Senhor nos pede para avançar 

mar adentro, para águas profundas (cf. Lc 5,4), a gastar a 

nossa vida ao seu serviço, indo às periferias existenciais e 

geográficas. Não nos acomodemos com a mediocridade.“Se 
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ousarmos ir às periferias, lá O encontraremos: Ele já estará 

lá. Jesus antecipasse-nos no coração daquele irmão, na sua 

carne ferida, na sua vida oprimida, na sua alma sombria. Ele 

já está lá” (GE 135). Esta coragem tem sua âncora nas pala-

vras de Jesus: “não temais” (Mc 6,50). “Os santos surpreen-

dem, desinstalam, porque a sua vida nos chama a sair da 

mediocridade tranquila e anestesiadora” (GE 138).  

 A quarta característica da santidade é o vínculo fami-

liar e comunitário. Ninguém pode ser santo sozinho. A co-

munidade é o local dos pequenos detalhes cotidianos, que 

fazem toda diferença, como vemos na comunidade de Jesus 

com os discípulos. É o espaço da Palavra e da Eucaristia, do 

perdão e da acolhida, onde o Ressuscitado se manifesta. 

 Por fim, a oração constante é expressão de um cami-

nho de santidade. “O santo é uma pessoa com espírito oran-

te, que tem necessidade de se comunicar com Deus. É al-

guém que não suporta asfixiar-se na imanência fechada des-

te mundo e, no meio dos seus esforços e serviços, suspira 

por Deus, sai de si erguendo louvores e alarga os seus con-

fins na contemplação do Senhor” (GE 146). Não há santida-

de sem prolongados tempos de conversa, a sós, com Aquele 

que sabemos que nos ama (cf. Santa Teresa de Ávila). É 

indispensável “estar com o Mestre, escutá-Lo, aprender 

d´Ele, aprender sempre” (GE 150).  

 Em nossa experiência pessoal, podemos agregar 

tantas outras características da santidade, já consagradas 

pela tradição cristã. Estas apresentadas pelo Santo Padre não 

as substituem, mas devem ser acrescentadas às outras.  
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O que Deus quer de minha vida? 
 

O sentido da minha vida tem a ver com Deus. Vai 

além do “eu gosto”, “me sinto bem”, “sou feliz assim”, 

para a compreensão de que a felicidade é consequência de 

uma autotranscendência, um sair de si, romper a crosta do 

eu que me aprisiona no egoísmo e individualismo. Huma-

namente sabemos que existimos em relação, isto é, preci-

samos do outro, de seu rosto, para sermos nós mesmos, 

como o pai e a mãe precisam dos filhos para serem o que 

são. Porém, o sentido da vida vai além do humano, abre-

se para o divino. Para quem faz um caminho de fé, desco-

bre admirado e agradecido uma ligação essencial com o 

Criador, que na fé cristã nos é revelado por Jesus Cristo 

como Pai de amor e misericórdia. Portanto, em Jesus 

Cristo, divino-humano, nos reconhecemos, descobrimos o 

fundamento de nossa existência. O sentido da vida tem a 

ver, então, com vocação, com chamado, com um Outro, 

que me antecede, me envolve com seu amor, me acompa-

nha com fidelidade: Deus. A pergunta certa, então, é esta: 

o que Deus quer de minha vida? 

Deste pressuposto decorrem três atitudes básicas 

que ajudam os jovens no processo de discernimento voca-

cional: a oração, o testemunho e o acompanhamento. A 

primeira, a oração, é uma resposta ao pedido de Jesus, que 

rezemos ao Pai para enviar operários, servidores. Este é o 

primeiro método para termos vocações sacerdotais,  reli-

giosas e matrimoniais: “Pedi ao Senhor da messe que en-

vie operários para a sua messe” (Mt 9,38).  “Não podere-

mos descobrir o chamado especial e pessoal que Deus 

pensou para nós, se ficarmos fechados em nós mesmos, 
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nos nossos hábitos e na apatia de quem desperdiça a sua 

vida no círculo restrito do próprio eu, perdendo a oportu-

nidade de sonhar em grande e tornar-se protagonista da-

quela história única e original que Deus quer escrever 

conosco” (Francisco, Mensagem para a 55º Jornada 

Mundial de Oração pelas Vocações, 2018 ). Por isso, in-

centivamos a todas as famílias e, sobretudo, nossas comu-

nidades a continuarem a rezar pelas vocações, como nos 

orienta o projeto que já estamos seguindo: “Cada comu-

nidade, uma nova vocação”. A proposta é que cada co-

munidade se coloque em oração, como um único corpo, 

pedindo ao Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, 

vocações para a Igreja. A vocação para o sacerdócio, a 

vida consagrada e a família é um dom concedido somente 

por Deus, mas também é fruto da comunidade que reza. 

Além da oração, é de suma importância o teste-

munho positivo de quem já vive, com alegria sua voca-

ção. O que faz a vida de uma consagrada, de um padre ou 

de uma família ser bela e feliz? Os jovens precisam ver 

testemunhos marcantes de pessoas que se dedicam intei-
ramente ao Senhor com alegria, e assim sentirem-se moti-

vados a apostar sua vida nesse mesmo caminho. O cha-

mado deve apontar para algo que atraia, que confirme que 

vale a pena gastar as energias, a vida inteira. O sim gene-

roso de Deus pede uma resposta também generosa, total. 

Deve ser um projeto que cativa, que desperte sonhos, que 

alarga os horizontes da existência. 

A terceira e muito importante atitude é a proximi-

dade, o acompanhamento dos jovens neste processo de 

discernimento e decisão vocacional. “A Igreja decidiu 

perguntar-se sobre como acompanhar os jovens para re-

conhecer e acolher o chamado ao amor e à vida em pleni-

tude”, afirma o Documento Preparatório para o Sínodo 
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dos Bispos sobre Os jovens, a fé e o discernimento voca-

cional. Todos os jovens têm direito de serem acompanha-

dos e acolhidos pela família e pela Igreja.  

Esta perspectiva da vocação indica algo que lhe é 

central: é uma questão de fé, de entrega confiante em 

Deus, que chama, que mostra a direção. Mas não mostra 

todo o caminho, somente a direção. A resposta é sempre 

“pela tua Palavra, lançarei as redes” (Lc 5,5). Deus nunca 

mostra como será o futuro e o que acontecerá no percurso, 

somente garante sua companhia: “Estarei contigo” (Ex 

3,12). 
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A Catedral da Diocese 
 

Qual o lugar que a Igreja Catedral tem numa Dioce-

se? Esta pergunta aparece com mais força neste momento 

em que iniciamos o processo de revitalização de nossa Cate-

dral Divino Espírito Santo, em Cruz Alta. A Catedral é o 

sinal visível da comunhão de todo Povo de Deus numa Dio-

cese. É claro que não é o único sinal, destacando-se todas 

aquelas realidades que configuram um rosto próprio à Igreja 

presente neste território. O Concílio Vaticano II acentuou a 

compreensão de que a Igreja se visibiliza, com todas as rea-

lidades que a compõe, numa Diocese. Por isso, é também 

chamada de Igreja Particular. As notas essenciais da Igreja 

estão aqui presentes: una, santa, católica e apostólica. No 

grande mistério de comunhão que nos une à Igreja na sua 

universalidade, na comunhão com o sucessor de Pedro, bis-

po de Roma, nosso Papa Francisco, devemos afirmar que em 

nossa Diocese está presente a Igreja Católica na sua integra-

lidade.  

É belo ver a diversidade social, cultural, geográfica 

e, também, econômica que configura as 32 paróquias e qua-

se 600 comunidades que, juntas, formam a nossa Diocese. 

Porém, somos uma única Diocese, um único Povo de Deus, 

rebanho de Jesus Cristo Bom Pastor, na comunhão com o 

bispo diocesano, sinal desta comunhão na sucessão apostóli-

ca. Esta comunhão espiritual precisa se tornar também co-

munhão na mesma missão, com o Plano de Ação Evangeli-

zadora, que congrega e apresenta um caminho, com um ob-

jetivo pastoral para todos. É o modo concreto como torna-

mos presente para hoje, em nossa realidade, a única missão 

evangelizadora que Jesus Cristo deixou para os apóstolos. 

Neste caminho de unidade, que configura um rosto próprio 

para a Diocese, está a comunhão dos diversos ministérios, 

ordenados ou não: bispo, padres, religiosos e religiosas, mi-
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nistérios leigos, serviços, conselhos paroquiais e diocesanos. 

Cada um só têm razão de ser na comunhão, visto que servi-

mos à mesma missão.  

Além destes sinais de comunhão, que estão na base 

de sua constituição como Diocese, a Igreja diocesana tem 

alguns lugares visíveis que dizem respeito a todos, nos quais 

os católicos desta porção do Povo de Deus se reconhecem. 

O primeiro lugar é a Catedral Diocesana. Outros lugares que 

tem cunho diocesano são a Cúria Diocesana, os Seminários 

diocesanos, o Centro Diocesano de Formação Pastoral e o 

Santuário Diocesano. Mas por que a Catedral tem a ver com 

toda a Diocese? A igreja Catedral é a igreja mãe de uma 

diocese. No nosso caso ela é, ao mesmo tempo, a igreja ma-

triz da Paróquia Divino Espírito Santo e Catedral diocesana. 

Ela chama-se Catedral pelo fato que nela está a “cátedra”. 

Ela é a sede onde se encontra a cadeira usada pelo bispo 

diocesano na sua missão litúrgico-pastoral na diocese. A 

cátedra é o sinal visível daquele que, como sucessor dos 

apóstolos, preside a Igreja Diocesana.  

Em todas as dioceses do mundo, a Catedral é lugar 

de referência da fé, onde os fiéis de uma igreja particular se 

reúnem, especialmente, para alguma significativa celebração 

para exprimir e proclamar a própria fé é a própria unidade 

em Cristo. A catedral é o centro eclesial e espiritual da Dio-

cese. É o símbolo visível da unidade de toda a comunidade 

cristã. Por isso, nela são realizadas a principais celebrações 

diocesanas. Nela se encontram os presbíteros da Diocese, 

junto com o bispo diocesano, para a celebração da Missa do 

Crisma, na Quinta-feira Santa, pela manhã, dia da instituição 

do sacerdócio e da eucaristia, e, nesta oportunidade, reno-

vam anualmente as promessas sacerdotais. Nela se celebra a 

grande novena preparatória à Romaria anual ao Santuário 

Diocesano Nossa Senhora da Fátima. É, também, local de 

celebração de festividades comemorativas de ocasiões espe-

ciais, como jubileus sacerdotais, episcopais e da Diocese. 
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Nela, também, serão sepultados os bispos diocesanos. Por 

isso, a catedral diz respeito a toda a Diocese, como um cen-

tro para onde converge e de onde parte a vida de nossa Dio-

cese. Já dizia Santo Inácio de Antioquia: um só altar, uma só 

eucaristia, um só bispo, com seus presbíteros e diáconos (cf. 

Da Carta aos filadélfios). 

Nossa Catedral está iniciando um processo de revita-

lização, que se faz necessário e urgente. A Comissão para a 

Revitalização da Catedral está agora na fase da captação de 

recursos. Contamos com a colaboração de toda a Diocese, 

para esta importante obra. Tenho certeza que será um refe-

rencial para nossa Diocese e nos orgulhará, ainda mais de 

fazermos parte deste povo de Deus da Diocese de Cruz Alta. 

Recordemos, é a minha/nossa Catedral. Não podemos dele-

gar a outros esta responsabilidade.  
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A dignidade e sacralidade da pessoa humana 
 

 Uma grave crise antropológica está na raiz de mui-

tos problemas que afligem o ser humano hoje. A afirma-

ção do antropocentrismo, do ser humano como centro e 

medida última de toda a realidade, leva a um erro de 

compreensão de si mesmo, a um subjetivismo excludente, 

à relativização dos valores e à cultura do descarte a partir 

de seu ponto de vista, confundindo-o com a verdade. 

“Quando o ser humano se coloca no centro, acaba por dar 
prioridade absoluta aos seus interesses contingentes, e 

tudo o mais se torna relativo” (Papa Francisco, Laudato 

Sí, 122). As decorrências daí são muitas: a incapacidade 

de ter compaixão, o uso indiscriminado dos bens naturais 

em vista de um projeto de vida consumista e, o que é pior, 

a discriminação e o descarte de quem pensa ou vive de 

maneira diferente. Este estilo de vida é “um confinamento 

asfixiante na imanência” (Papa Francisco Laudato Sí, 

119). Certo, pois eu sou o centro e o critério para julgar o 

certo e o errado. Sem peso de consciência, mata-se a cri-

ança no ventre materno ou a pessoa no final da vida; ex-

pulsa-se o “pobre Lázaro” que bate à porta, como migran-

te em busca de uma vida mais digna. Onde está o erro? 

 O ser humano nunca é o princípio e o fim em si 

mesmo. Existe em relação. Somos, temos nossa identida-

de, em relação. Compreendemos nossa identidade na rela-

ção com o outro, que revela quem somos, na relação com 

o mundo, que nos situa no tempo e no espaço, e, sobretu-

do com Deus, princípio e fim último de toda pessoa hu-

mana. Na antropologia cristã, dizemos que somos “pesso-

as”. Em cada um de nós está a imagem de Deus Trindade. 
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Ninguém dá a si mesmo sua existência. Somos, antes 

mesmo de que soubéssemos, infinitamente amados por 

Deus. Ninguém vem ao mundo ou existe por acaso ou por 

um acidente ou erro. As circunstâncias históricas de como 

viemos à vida não são tão importantes, pois determinante 

é o fato que somos criaturas, que Deus nos criou e conti-

nuamente nos sustenta e guia. Na visão cristã não existe 

autossalvação, mas somos salvos, por pura graça, em Je-

sus Cristo. Somos plenamente humanos quando acolhe-

mos esta visita permanente: Deus Criador e Redentor. Por 

isso, a pessoa humana é sempre digna, aquela que está no 

ventre materno, a mãe que gera e a vida que peregrina 

neste mundo, cheio de contradições. O salmista exclama 

cheio de contentamento ao se dar conta desta dignidade 

do ser humano: “"Senhor que é o homem para que dele se 

lembre; e o filho do homem para que o visites." (Sl 8,4).  

 Importante recordar que também não somos mais 

um ser vivo junto com tantos outros, com a mesma impor-

tância e dignidade. Este biocentrismo tira da pessoa hu-

mana a sua especificidade, sua responsabilidade como 
colaborador na obra da criação e traz grande dificuldade 

para compreender a nobre missão do ser humano no mun-

do. A relação humana fundamental deve ser curada: a 

abertura e acolhida ao Deus de Amor! “A abertura a um 

„tu‟ capaz de conhecer, amar e dialogar continua a ser a 

grande nobreza da pessoa humana” (Papa Francisco Lau-

dato Si, 119).  

 Esta relação originária com Deus não somente 

fundamenta nossa existência, mas constitui nossa liberda-

de, a possibilidade de, mesmo que de maneira absurda, 

dizer não a Deus e, por conseguinte, a nós mesmos. Além 

disso, nos indica o fim, a meta do nosso caminhar: viemos 

de Deus, trazemos sua imagem, somos convidados a viver 
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nos assemelhando cada vez mais ao amor trinitário e ca-

minhamos para a vida eterna em Deus.  

 O desprezo ou descarte de uma vida humana, uma 

só que seja, diminui nossa humanidade, nos empobrece. 

Toda solidariedade e defesa incondicional da vida huma-

na, independente de suas condições históricas, dignifica 

toda a humanidade. Unamo-nos na promoção da vida hu-

mana e na luta contra a “cultura da morte”.  
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Não matarás! 

 
 Para os cristãos, a vida humana é um dom precio-

so, acolhido das mãos de Deus Criador. Por isso, ela é 

sagrada e inviolável. O simples fato de existirmos é fonte 

de uma gratidão infinita a Deus.  Dando-nos a vida, o 

Criador nos pede que a acolhamos e respeitemos, em to-

dos os momentos da existência: da concepção à morte 

natural. Sua defesa e promoção está clara e não aceita 

atenuantes ou meios termos, como reza o quinto manda-

mento: “Não matarás” (Ex 20,13).  

 A defesa e promoção da vida não admite, também, 

unilateralismos ou adesões ideológicas.  O cristão não 

baseia sua visão de mundo e os valores que defende em 

ideologias políticas de esquerda ou de direita, mas no en-

sinamento do Evangelho. Neste sentido, nosso Papa Fran-

cisco tem sido claro e direto: “A defesa do inocente nasci-

turo, por exemplo, deve ser clara, firme e apaixonada, 

porque neste caso está em jogo a dignidade da vida hu-

mana, sempre sagrada, e exige-o o amor por toda a pes-

soa, independentemente do seu desenvolvimento. Mas 

igualmente sagrada é a vida dos pobres que já nasceram e 

se debatem na miséria, no abandono, na exclusão, no trá-

fico de pessoas, na eutanásia encoberta de doentes e ido-

sos privados de cuidados, nas novas formas de escravatu-

ra, e em todas as formas de descarte” (Gaudete et exulta-

te, n.101). A coerência de nossa fé não admite a opção 

pela defesa do inocente no ventre materno e, ao mesmo 

tempo, o desprezo pelos pobres ou a defesa da pena de 

morte. No mesmo raciocínio, também é incoerente e 

inadmissível o empenho e a luta pela justiça social, pela 



A Palavra do Bispo 

______________________________________________ 

 

74 

inclusão dos pobres, e, por outro lado, o apoio àqueles 

que defendem o aborto.  

 A Ministra Rosa Weber, do STF, convocou para 

os próximos dias 03 e 06 de agosto, uma Audiência Pú-

blica sobre o tema do aborto. A motivação foi uma Argui-

ção de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 442, 

que foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal e que 

considera que os dispositivos que criminalizam o aborto 

provocado pela gestante ou realizado com sua autorização 

violam os princípios e direitos fundamentais garantidos na 

Constituição Federal. Desta maneira, defendem que seja 

garantido às mulheres o direito ao aborto nas primeiras 12 

semanas de gestação. A palavra da Igreja Católica é clara: 

“O direito à vida é incondicional. Deve ser respeitado e 

defendido, em qualquer etapa ou condição em que se en-

contre a pessoa humana. O direito à vida permanece, na 

sua totalidade, para o idoso fragilizado, para o doente em 

fase terminal, para a pessoa com deficiência, para a crian-

ça que acaba de nascer e também para aquela que ainda 

não nasceu. Na realidade, desde quando o óvulo é fecun-

dado, encontra-se inaugurada uma nova vida, que não é 

nem a do pai, nem a da mãe, mas a de um novo ser huma-

no” (Nota da CNBB, Pela vida, contra o aborto 

,11/04/2017). A mãe gestante também tem direito à vida 

digna. Por isso, faz-se necessário nossa proximidade mi-

sericordiosa com as gestantes que passam por dramas, 

pressões, sofrimentos psíquicos e, sobretudo, a pobreza. 

Muitas vezes se sentem abandonadas e condenadas. O 

Estado, por sua vez, tem o dever de oferecer as condições 

para que a vida que foi concebida possa vir ao mundo e 

ser feliz. O direito à vida é intrínseco à condição humana 

e o Estado tem o dever de garanti-lo, como guardião e 

promotor do bem comum. A Igreja tem, reiteradamente, 
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exposto que “o aborto e o infanticídio são crimes abomi-

náveis” (GS 51).  

 Cuidemos com uma mentalidade difusa, mesmo 

entre muitos cristãos e católicos, que não conseguem ver 

o mal moral na morte deliberada do inocente. Contudo, é 

um verdadeiro homicídio, de um inocente, indefeso e to-

talmente entregue aos cuidados da mãe. Sem dúvidas, 

ainda há muito a ser feito para garantir às gestantes as 

condições necessárias para acolher com dignidade o dom 

da vida que carregam em seu ventre. Porém, mesmo em 

situações dramáticas e dolorosas, “nunca podem justificar 

a supressão deliberada de um ser humano inocente” (João 

Paulo II, Evangelium Vitae, n. 58). 
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A paternidade espiritual 
 

 Qual o padre que marcou sua vida? Com certeza 

todos nós recordamos com gratidão de um ou mais padres 

que estiveram presentes em nosso caminho de fé e nos 

momentos mais alegres ou, também, nas dificuldades e 

provações de nossas vidas. Neste primeiro domingo de 

agosto, pela proximidade da memória de São João Maria 

Vianney, padroeiro dos sacerdotes, celebramos o dia dos 

padres. Somos convidados a realizar uma memória agra-
decida pela presença e testemunho de santidade de tantos 

presbíteros, que fizeram frutificar a unção que os consa-

grou para “exalar o bom perfume de Cristo” (2Cor 2,15) 

em nossa Diocese. Mas, principalmente, reconhecemos, a 

bela e insubstituível missão do padre da paróquia à qual 

pertencemos.  

 A palavra mais usual para designar o ministério 

presbiteral é “padre”, que, literalmente significa “pai”. O 

padre é o pai espiritual de uma comunidade. Temos o 

exemplo de São Paulo, que era muito zeloso pelas comu-

nidades que havia fundado: “Embora possam ter dez mil 

pedagogos em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em 

Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do evangelho 

(1Cor 4,15). A paternidade é fruto do anúncio do Evange-

lho, que suscita a fé em Jesus Cristo e o batismo que os 

torna filhos de Deus, na Igreja. Noutra passagem diz: 

“Meus filhos, sofro novamente como dores de parto, até 

que Cristo esteja formado em vocês” (Gl 4,19). As pala-

vras que Paulo dirige à comunidade são de um pai para 

seus filhos, com linguagem materna, com exortações 

cheias de preocupação e desejo de ajudar.  A missão de 
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um padre é gerativa e formativa. Hoje, dizemos que é a 

Igreja que deve anunciar o Evangelho e ajudar os batiza-

dos a amadurecerem sua fé no caminho de seguimento de 

Cristo. Não basta somente batizar, é preciso acompanhar 

o processo “até que Cristo seja formado em vocês” (Gl 

4,19), que tenham “os sentimentos” e “a forma” de Cristo 

(cf. Fl 2,5). Esta imagem de Paulo ajuda a compreender 

que o padre não é um funcionário da paróquia, mas vive o 

seu ministério como paternidade espiritual. O apostolado 

é, por isso, transmissão de vida, que comporta acompa-

nhamento, cuidado, doação, presença, educação e, tam-

bém, sofrimento. A dor do apóstolo é comparável à dor do 

parto. É dor contínua, porque ainda estão se formando. A 

paternidade do padre visa conduzir a Cristo, para alcançar 

a forma de Cristo. 

 Não é somente naquilo que o padre faz que mani-

festa sua paternidade, mas no que ele é, no dom de si 

mesmo por amor ao seu rebanho. Ele torna presente para 

a comunidade o Cristo Esposo, Cabeça e Pastor da Igreja. 

É pastor, esposo e servo da Igreja. Como pais, os padres 
são reflexo da paternidade divina e, portanto, traduzem o 

amor criador e misericordioso de Deus Pai. Deve ser o 

“cuidador” do seu povo. No dizer do Papa Francisco, o 

evangelizador é chamado à “alegria de ser povo”, estar 

próximo e caminhar junto. Em sua oração recolhe toda a 

comunidade à qual serve, como Paulo: “Em todas as mi-

nhas orações, sempre peço como alegria por todos vós 

[...] pois tenho-vos no coração” (Fl 1,4.7).  

A paternidade do presbítero é fruto de sua vida ce-

libatária, como dom de si com Cristo à sua Igreja, de for-

ma total, com um coração indiviso. “O coração do sacer-

dote, a fim de estar disponível para tal serviço, para tal 

solicitude e amor, tem de ser livre” (São João Paulo II, 
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1979). Sem as preocupações com esposa e filhos, com 

sustento de uma família e outras obrigações de ordem 

matrimonial, o presbítero tem o coração livre para servir. 

Toda sua agenda e suas ocupações estão ligadas à sua 

consagração na ordenação sacerdotal, pela qual Cristo o 

configurou a si, para ser “alter Christus”, isto é, no padre 

é Cristo que se faz presente no anúncio da Palavra, nos 

sinais sacramentais e no pastoreio da comunidade. Que 

bela e nobre a vida e missão do padre! 

 Somos convidados a uma recordação agradecida 

aos padres de nossa paróquia e Diocese. Digamos-lhes um 

muito obrigado. Não esqueçamos de rezar pela sua fideli-

dade e santificação. Parabéns a toda nossa família presbi-

teral da Diocese e a cada padre em particular.  
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Vocacionados para o matrimônio 
 

 No segundo domingo do mês de agosto festejamos 

nossos pais. Quanta gratidão deve ser manifestada neste 

dia. Tudo o que fizermos será sempre e unicamente um 

sinal que quer reconhecer o imenso amor que os pais têm 

por sua família. Neste contexto, entre os dias 12 e 18 de 

agosto será celebrada em todo o Brasil a Semana Nacio-

nal da Família, evento promovido pela Comissão Nacio-

nal da Pastoral Familiar (CNPF) e Comissão Episcopal 

Pastoral para a Vida e a Família, da CNBB, que tem como 

tema “O Evangelho da Família, alegria para o mundo”. 

 Famílias bem constituídas e felizes são um bem 

não somente para si mesmas, mas fonte de alegria para o 

mundo, fazem nossa sociedade ser mais humana. Nós, 

católicos, temos uma grande contribuição a oferecer a 

toda a humanidade com o modo como compreendemos a 

família. A família tem a ver com nossa fé em Jesus Cristo 

e nosso vínculo com a Igreja. Parte do batismo e se con-

cretiza com a celebração do sacramento do matrimônio. É 

uma vocação. Como todas as vocações não se trata so-

mente de uma escolha pessoal, mas exige um processo de 

discernimento diante de Deus. “A decisão de casar e for-

mar uma família deve ser fruto de um discernimento vo-

cacional” (Francisco, Amoris Laetitia, 72). Numa socie-

dade secularizada, muitos batizados não conseguem ver 

claro o sentido, a necessidade e o imenso bem do sacra-

mento do matrimônio para os casais iniciarem a vida fa-

miliar. Por isso, percebe-se a importância “de uma radica-

ção da preparação para o matrimônio no caminho da ini-

ciação cristã, sublinhando o nexo do matrimônio com o 
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batismo e os outros sacramentos” (Francisco, Amoris Lae-

titia, 206).  

 A partir deste caminho de fé, numa comunidade 

cristã, num grupo de jovens, com o auxílio dos pais e, até, 

de um diretor espiritual, os jovens namorados conseguem 

fazer a leitura de sua vida com a presença de Cristo Res-

suscitado que vai, com a luz do Espírito Santo, iluminan-

do o seu caminho. O amor que os une e que um dia será a 

base da sua aliança matrimonial é sinal do amor fiel de 

Jesus Cristo pela sua Igreja, a cada um de nós. Com esta 

convicção, como nos ensina nosso Papa, “o Sacramento 

do Matrimônio não é uma convenção social, um rito vazio 

ou o mero sinal externo de um compromisso. O sacramen-

to é um dom para a santificação e a salvação dos esposos” 

(Amoris Laetitia, 72). A comunhão de amor humano que 

está na base do Sacramento do Matrimônio é habitada 

pela presença de Deus. É um vínculo habitado pelas bên-

çãos de Deus e renovado a cada dia com uma vida de ora-

ção. Nunca estarão sozinhos, mas poderão contar sempre 

com a presença do Senhor que acompanha a vida real, 

concreta, com suas alegrias, sofrimentos e propósitos diá-

rios.  

 Por isso, quando ocorre um processo de discerni-

mento e amadurecimento, baseado num caminho de fé e, 

após, celebra-se o Sacramento do Matrimônio, a vida fa-

miliar inicia com uma base sólida, para ser fonte de ale-

gria para si e para o mundo. “Se a família consegue con-

centrar-se em Cristo, Ele unifica e ilumina toda a vida 

familiar. Os sofrimentos e os problemas são vividos em 

comunhão com a Cruz do Senhor e, abraçados a Ele, po-

de-se suportar os piores momentos” (Francisco, Amoris 

Laetitia, 317). A certeza da presença do Senhor pelo sa-

cramento celebrado e pela graça inesgotável que ele ofe-
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rece, dá a coragem para viver um amor exclusivo e fiel 

por toda vida, pois “quem não se decide a amar para sem-

pre, é difícil que possa amar deveras um só dia” (São João 

Paulo II, 1987).  

 De maneira simples, a Pastoral Familiar sugere 

que cada lar tenha um pequeno “santuário familiar”, como 

sinal visível de nossa fé. É um espaço para colocar a cruz 

de Cristo, a Palavra de Deus, uma imagem de Nossa Se-

nhora, o rosário, a foto da família e a água benta. E lem-

brar-se todos os dias de ler e meditar a Palavra.  

 Parabéns a todos os pais neste dia a vocês dedica-

do. Deus Pai vos abençoe. 
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A beleza da vida consagrada 

 
Com certeza, muitos já tiveram a alegria de estudar 

numa escola ou até universidade de irmãs ou irmãos religio-

sos; ter uma religiosa como catequista; ter um familiar num 

asilo atendido por irmãs religiosas; ser acolhido e tratado 

num hospital de uma congregação religiosa; participar de 

uma atividade comunitária sob a coordenação de irmãs; ver 

irmãs religiosas atuando com crianças, jovens, idosos ou nas 

atividades pastorais e missionárias; com muita frequência 

estão nas obras sociais voltadas aos mais necessitados, nas 

periferias das grandes cidades ou nos lugares longínquos, no 

anonimato, sem holofotes ou fama. A presença e atuação 

dos religiosos e religiosas faz com que a Igreja Católica seja 

a maior instituição de caridade do mundo. Sem falar dos 

monges e monjas de vida contemplativa: sua vida é dedicada 

à oração, para si, pela Igreja e por todos nós. O terceiro do-

mingo do mês de agosto é a eles dedicado. Somos convida-

dos a dizermos a todos eles muito obrigado, pelo que são e 

pelo bem que realizam. 

Mas o que faz este modo de viver ser belo? Qual o 

seu fascínio? Tem a ver com a fé em Jesus Cristo e o segui-

mento dele. A vida consagrada é uma doação total de si a 

Cristo, a partir da inspiração de um carisma de um fundador 

ou fundadora. Está ligado ao batismo, mas com o propósito 

de uma vivência radical, testemunham através dos votos de 

pobreza, castidade e obediência, que somente Deus pode 

preencher a vida de sentido e de alegria. “Só Deus basta”, 

disse Santa Teresa de Ávila. “É um caminho de especial 

seguimento de Cristo, para dedicar-se a Ele com coração 

indiviso e colocar-se, como Ele, a serviço de Deus e da hu-

manidade, assumindo a forma de vida que Cristo escolheu 

para vir a este mundo: vida virginal, pobre e obediente” 

(Documento de Aparecida, n. 216). Embora muitos exerçam 
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atividades profissionais, sentem-se chamados por Deus e 

escolheram este caminho como seguidores de Cristo, para se 

dedicarem a Ele com generosidade.  O consagrado não bus-

ca em primeiro lugar sua autorrealização ou o sucesso pro-

fissional. Tem o sentido de sua vida fora de si, em Cristo. 

Como disse o Profeta Jeremias, é alguém “seduzido” por 

Deus: “Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, foste 

mais forte do que eu e prevaleceste” (Jr 20,7). São homens e 

mulheres com grandes ideais, que não se contentam com a 

superficialidade de uma vida medíocre, mas, por sentirem o 

coração arder por Deus, em seu nome doam a vida pelo bem 

da humanidade. Deixam tudo para estar com Cristo e colo-

car-se a serviço de Deus e dos irmãos.  

Por isso, antes da missão que realizam, o fato de 

existirem são um testemunho do evangelho de Jesus Cristo. 

São um dom dado por Deus à Igreja (LG 43). Qual boa-nova 

nos revelam? “No nosso mundo, onde frequentemente pare-

ce terem-se perdido os vestígios de Deus, torna-se urgente 

um vigoroso testemunho profético por parte das pessoas 

consagradas. Tal testemunho versará, primeiramente, sobre 

a afirmação da primazia de Deus e dos bens futuros” (São 

João Paulo II, A vida consagrada, n.85). A toda Igreja e 

também à humanidade recordam o lugar fundamental da 

vida espiritual. No meio do asfixiante e superficial imanen-

tismo consumista, apontam para o alto, para Deus, para 

“uma sobriedade feliz” (Francisco) e para a caridade miseri-

cordiosa como única maneira de construir relações fraternas.  

Desejaríamos ter uma presença maior de religiosos 

em nossa Diocese de Cruz Alta. Urge intensificar nossa 

animação vocacional. Contudo, somos muito gratos pelas 

comunidades religiosas que estão em nossas paróquias. Pa-

rabéns a todos vocês. 
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Leigos evangelizadores 

 
Leigos e leigas evangelizadores atuam em todas as 

comunidades católicas. Deles depende o dinamismo de uma 

comunidade, que a faz ser uma comunidade de seguidores 

de Jesus Cristo, que se forma na fé, que celebra e que vive a 

caridade. Nosso presbitério é formado por 35 padres (dioce-

sanos e religiosos), que atuam nas 32 paróquias e todas as 

demais atividades diocesanas. Somos, no entanto, por volta 

de 560 comunidades, que se organizam em pastorais, conse-

lhos, movimentos, grupos de serviço, de formação e admi-

nistração. Cabe aqui a imagem de uma orquestra. O padre 

tem a missão de ser o regente e congregar todos os dons que 

o Espírito Santo vai despertando para colaborar na missão 

evangelizadora. Os dons são tantos, são diferentes e são 

complementares. No entanto, todos têm em comum a mesma 

música, a mesma partitura, tocada harmoniosamente com 

diferentes instrumentos, que devem estar afinados e em sin-

tonia: o Plano Diocesano da Ação Evangelizadora. No quar-

to domingo do mês de agosto, bendizemos a Deus pelos 

leigos evangelizadores de toda nossa Diocese.   

Neste Ano do Laicato, a Igreja reafirma o desejo de 

ter um laicato maduro, verdadeiros “sujeitos eclesiais”, que 

sejam na Igreja e no mundo “sal” e “luz”. Afirmo com ale-

gria que hoje nossa Diocese colhe os frutos de um grande 

esforço e de muita convicção de que os leigos e leigas não 

são meros ajudantes dos padres e religiosos, mas correspon-

sáveis na missão evangelizadora da Igreja. Aumenta o nú-

mero e a qualidade de nossos leigos e leigas que estudam 

Teologia, que coordenam cursos para outros leigos, que pre-

sidem a celebração da Palavra e, como catequistas, são edu-

cadores da fé, em nome de toda a comunidade.  
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O fundamento de toda vida e missão dos leigos é o 

batismo, por meio do qual são inseridos na vida de Cristo e, 

como membros da Igreja, segundo a sua condição, partici-

pam da missão de todo povo cristão. Sua primeira e especí-

fica missão se realiza no mundo, pelo seu testemunho cristão 

na sua família e profissão. O que os distingue e os move é a 

fé, “uma vida transfigurada pela presença de Deus” (EG n. 

259), a partir da contemplação amorosa do Evangelho e “de-

ter-se em suas páginas e lê-lo com o coração” (EG n. 264). 

Todo evangelizador, e também o leigo, “sabe bem que a 

vida com Jesus se torna muito mais plena e, com Ele, é mais 

fácil encontrar o sentido de cada coisa. É por isso que evan-

gelizamos” (EG 266). Assim, são sobretudo os leigos que 

fazem a Igreja viver sua vocação missionária e misericordi-

osa. Eles garantem que a Igreja esteja em toda parte e que 

todas as realidades humanas sejam iluminadas pelo Evange-

lho. 

Lugar central nesta missão evangelizadora é o anún-

cio da Palavra de Deus, que suscita e alimenta a fé, condu-

zindo para a Eucaristia e guiando a vida. Na comunidade 

cristã são os catequistas que têm esta nobre missão. Eles 

anunciam a mesma Palavra que lhes comunicou o amor de 

Deus e encheu de sentido suas vidas. Antes de anunciadores, 

são humildes acolhedores desta Palavra. Uma gratidão espe-

cial a todas(os) catequistas, mulheres e homens da Palavra 

que possibilitam o encontro continuamente renovado com 

Jesus Cristo e a vivência da fé na comunidade cristã.  

Parabéns a todos os leigos e leigas, especialmente 

aos catequistas, pela vossa bela vocação e missão. Dizemos, 

com alegria: “Vós sois o sal da terra”; “vós sois a luz do 

mundo” (Mt 5,13-14). 
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Eleições 2018: discernimento e esperança 

 
No dia 20 de agosto iniciou o tempo da propaganda 

eleitoral visando a escolha dos nossos futuros representan-

tes, nos dias 07 e 28 de outubro: presidente da República, 

governador, deputados estaduais, deputados federais e sena-

dores. É tempo de sério discernimento e afirmação da espe-

rança. Na 56ª Assembleia Geral da CNBB, os bispos do 

Brasil enviaram a mensagem Eleições 2018: compromisso e 

esperança, tomando uma frase inspiradora da Carta aos He-

breus: “Continuemos a afirmar a nossa esperança, sem es-

morecer” (Hb 10,23). Não podemos ceder à tentação da in-

diferença ou unicamente a revolta diante da realidade social 

e do modo antiético como muitos representantes nossos têm 

conduzido o mandato que o povo lhes delegou para promo-

ver o bem comum. “A atual situação do País exige discer-

nimento e compromisso de todos os cidadãos e das institui-

ções e organizações responsáveis pela justiça e pela constru-

ção do bem comum”, diz a mensagem.  

Todos os cristãos, como cidadãos de nosso país, são 

convidados a se empenharem na construção de um país me-

lhor para nós e para as próximas gerações. Todos os brasilei-

ros são conscientes de que “a carência de políticas públicas 

consistentes no país, está na raiz de graves questões sociais, 

como o aumento do desemprego e da violência que, no 

campo e na cidade, vitima milhares de pessoas, sobretudo, 

mulheres, pobres, jovens, negros e indígenas”, afirmam os 

bispos. A Igreja sente-se, a partir de nossa fé em Jesus Cris-

to, chamada a ser “advogada da justiça e defensora dos po-

bres diante das intoleráveis desigualdades sociais e econô-

micas, que clamam ao céu” (Documento de Aparecida, n. 

395). A fé cristã não diz respeito somente à intimidade das 

pessoas, mas incide sobre a caridade social, a construção de 

relações humanas fraternas e solidárias.  
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Um processo criterioso de discernimento é impres-

cindível. “É fundamental, portanto, conhecer e avaliar as 

propostas e a vida dos candidatos, procurando identificar 

com clareza os interesses subjacentes a cada candidatura. A 

campanha eleitoral torna-se, assim, oportunidade para os 

candidatos revelarem seu pensamento sobre o Brasil que 

queremos construir. Não merecem ser eleitos ou reeleitos 

candidatos que se rendem a uma economia que coloca o 

lucro acima de tudo e não assumem o bem comum como sua 

meta, nem os que propõem e defendem reformas que aten-

tam contra a vida dos pobres e sua dignidade. São igualmen-

te reprováveis candidaturas motivadas pela busca do foro 

privilegiado e outras vantagens” (CNBB, Eleições 2018: 

compromisso e esperança).  

Em síntese, algumas atitudes podem ajudar neste 

discernimento: superar a indiferença e ter interesse pela polí-

tica; pesquisar muito sobre os candidatos, sua história, sua 

formação, com fontes seguras, cuidando das fake news; co-

nhecer o estatuto do partido e os valores que defende para 

ver se estão de acordo com o que cremos e se encontra no 

evangelho sobre a vida humana, a família e a justiça social; 

se já exerceu cargo público, conhecer sua conduta, ver se 

honrou seus compromissos e se não se envolveu em esque-

mas de corrupção; procurar conhecer quem o candidato re-

presenta e com quem está comprometido. Para um católico, 

a defesa da vida, desde a concepção, passando pelas situa-

ções de sofrimento na sociedade, é um critério decisivo. 

A Lei da Ficha Limpa, a crescente vigilância do po-

vo brasileiro diante da corrupção e a nova legislação sobre o 

financiamento das campanhas são sinalizadores de esperan-

ça. O Senhor “nos conceda mais políticos que tenham ver-

dadeiramente a peito a sociedade, o povo, a vida dos pobres” 

(Papa Francisco – Evangelii Gaudium, n. 205). 
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Ser cristão num Estado laico 
 

Com frequência, a justa afirmação da laicidade do 

Estado tem servido para desqualificar ou até impedir a parti-

cipação dos cristãos na vida pública. A separação da Igreja e 

do Estado, desde a proclamação da República, possibilitou 

que o Estado brasileiro se compreendesse como laico. Isto 

significa que o Estado não adota uma religião como oficial e 

também não se professa ateu, mas garante que todos os ci-

dadãos possam exercer pública e livremente o seu culto, 

segundo sua consciência e suas convicções. A Igreja Católi-

ca no Brasil teve seu estatuto jurídico reconhecido oficial-

mente pelo Acordo Brasil Santa Sé, promulgado em 2010, 

que, entre outros pontos, garante o direito dos católicos par-

ticiparem na organização e na vida da sociedade. 

A laicidade do Estado, em princípio, é positiva, pois 

garante autonomia às organizações religiosas para atuarem 

segundo seu fim próprio. Não é positiva, no entanto, uma 

visão laicista, que parte de uma posição contrária à religião e 

a reduz à esfera do privado, não admitindo sua expressão 

pública. Poderia um cidadão não ter voz ou sua posição ser 

desconsiderada porque reflete a realidade a partir do ponto 

de vista da fé que professa? Esta negação seria uma contra-

dição com o ideal do Estado laico. “Ademais, configura uma 

espécie de pré-conceito, como se alguém que professe a fé 

católica, pelo simples fato de fazê-lo, não está apto para 

opinar na vida da nação” (CNBB, Fé cristã e laicidade, p. 

69).  

A laicidade, portanto, não significa que o Estado ne-

gue à Igreja o direito e o dever de contribuir para o bem 

comum da sociedade. Os cristãos têm plena cidadania no 

Estado. A laicidade garante a possibilidade do diálogo: 

“Numa sociedade pluralista, a laicidade é um lugar de co-

municação entre as diferentes tradições espirituais e a na-
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ção” (São João Paulo II, 2004). Os cristãos podem e devem 

se posicionar e se pronunciar publicamente, através das ins-

tituições reconhecidas pela sociedade, sobre todas as reali-

dades que dizem respeito ao bem comum, especialmente 

quando estão em jogo os direitos fundamentais do ser hu-

mano: a liberdade, a família, o trabalho, a educação, a saúde, 

a dignidade da pessoa humana e, sobretudo, o direito à vida.  

Então, qual a nossa postura correta? Desde o Concí-

lio Vaticano II a Igreja tem feito um caminho de aproxima-

ção e diálogo, superando uma posição meramente condena-

tória. Esta participação tem o caráter de colaboração. Já di-

zia o Concílio: “Certamente, a missão própria confiada por 

Cristo à sua Igreja, não é de ordem política, econômica ou 

social: o fim que lhe propôs é, com efeito, de ordem religio-

sa. Mas é justamente desta mesma missão religiosa que de-

rivam encargos, luz e energia que podem servir para o esta-

belecimento e consolidação da comunidade humana segundo 

a Lei divina” (Gaudium et Spes, n. 42). O sentido é sempre 

o de colaborar para o bem comum. 

Em tempos em que cresce a intolerância e o acirra-

mento de posições, precisamos crescer no sentido do respei-

to com quem pensa e age diferente de nossas convicções. 

Com certeza podemos aprender com o “outro”, o diferente. 

Nós, católicos, devemos sempre primar pelo respeito e, tam-

bém, temos o direito de termos nossos símbolos sagrados, 

ritos e imagens respeitadas. A religião deve ser o espaço da 

construção da paz e nunca causa de violência. Enfim, a par-

ticipação no espaço público, para o católico, tem o caráter de 

ser “sal da terra e luz do mundo” (cf. Mt 5,13). 
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Educar para a tolerância 
 

Larguemos as pedras que temos nas mãos. A cena 

bíblica da mulher adúltera (Jo 8, 1-11), que encontra acolhi-

da e misericórdia em Jesus Cristo, pode nos ajudar a com-

preender a necessidade da tolerância. Aqueles homens rai-

vosos, com pedras prontas para atingir a mulher, ao serem 

colocados por Jesus diante de suas consciências, tornaram-se 

humildes e tolerantes. As pedras caem de suas mãos. Como 

eles, compreendemos que não temos direito, não podemos, 

não nos é permitido universalizar nossas convicções e querer 

destruir com violência o outro. A intolerância está presente 

em todas as classes sociais e ideologias. Exatamente no ano 

em que refletimos o caminho da “superação da violência” 

(CF 2018), vemos crescer o alerta lançado pela 56º Assem-

bleia da CNBB, deste ano: “Os discursos e atos de intole-

rância, de ódio e de violência, tanto nas redes sociais como 

em manifestações públicas, revelam uma polarização e uma 

radicalização que produzem posturas antidemocráticas, fe-

chadas a toda possibilidade de diálogo e conciliação” (Elei-

ções 2018: compromisso e esperança). 

As relações humanas são, a princípio, conflituosas, 

pois haverá sempre uma divergência entre nossa visão de 

mundo e a dos outros. Porém, o desejo de se sobrepor ao 

outro marcou a humanidade deste o princípio, com o fratri-

cídio de Caim e Abel (cf. Gn 4). Podemos escolher olhar o 

“outro” como o inferno (Sartre) ou acolher o “rosto do ou-

tro” como princípio da alteridade e apelo ético ao respeito à 

sacralidade da vida (Emmanuel Lévinas). Na antropologia 

cristã, o outro é sempre um irmão ou irmã em Cristo. Como 

criatura de Deus  traz consigo a dignidade de ser imagem de 

Deus. É uma pessoa.  Portanto, uma atitude fundamental é a 

acolhida e o respeito para construirmos juntos “a civilização 

do amor”.  
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Nosso Papa Francisco nos ensina que o desejo de 

construção da comunhão não significa a uniformidade, com 

o supressão dos conflitos, mas “um âmbito vital onde os 

conflitos, as tensões e os opostos podem alcançar uma uni-

dade multifacetada que gera nova vida” (EG 228). A tole-

rância também não significa um sincretismo, com a perca da 

identidade e dos valores, onde tudo é relativo, mas o reco-

nhecimento que o outro tem valores que talvez não compar-

tilho, mas para ele são importantes. Uma pergunta que po-

demos nos fazer, diante de outra teoria, de outra religião, de 

outra ideologia ou de outra antropologia: por que estes valo-

res são significativos para eles?  

O diálogo sereno, o respeito e a tolerância precisam 

ser cultivados. A educação familiar precisa ser clara e ajudar 

na formação da identidade, porém, nunca intolerante ou 

agressiva com quem pensa e vive diferente. A educação 

atingirá sempre o coração, pois o próprio Jesus disse que “é 

do interior, é do coração do homem que saem as más inten-

ções, desregramentos, furtos, homicídios, adultérios, cupi-

dez, perversidades, astúcias, inveja, injúrias, vaidade, insen-

satez” (Mc 7,20-22). Ele próprio se apresenta como modelo 

de mansidão: “aprendei de mim, que sou manso e humilde 

de coração” (Mt 11,29). Com corações pacificados e recon-

ciliados é possível o diálogo sempre. A violência, que pode 

se manifestar de tantas formas, nunca será um caminho para 

uma humanidade feliz, ela precisa ser superada. Mais uma 

vez recordo as palavras de Francisco, que insiste numa “cul-

tura do encontro”: “A diversidade é bela, quando aceita en-

trar constantemente num processo de reconciliação até selar 

uma espécie de pacto cultural que faça surgir uma diversi-

dade reconciliada” (EG 230). Abandonemos os caminhos da 

intolerância, larguemos as pedras que temos nas mãos. 
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Um humanismo integral e solidário 
 

A fé cristã professa que “Jesus veio trazer a salvação 

integral, que abrange todo e todos os homens, abrindo-lhes 

os horizontes admiráveis da filiação divina” (São João Paulo 

II, Redemptoris Missio, 11). Por isso, a religião não deve 

ficar restrita ao âmbito privado e unicamente ocupar-se com 

o estritamente espiritual. A adesão a Jesus Cristo e seu pro-

jeto do Reino abre um horizonte de compreensão do ser hu-

mano, da família, da criação e da sociedade humana, com-

pendiado na chamada Doutrina Social da Igreja. Esta visão 

de mundo não assume este ou aquele sistema social, econô-

mico ou político, mas são princípios que decorrem de nossa 

fé.  “Quer propor a todos os homens um humanismo à altura 

do desígnio de amor de Deus sobre a história, um humanis-

mo integral e solidário, capaz de animar uma nova ordem 

social humana, a se realizar na paz, na justiça e na solidarie-

dade” (Compêndio da Doutrina Social da Igreja, n.18).  

Os pronunciamentos dos papas, desde Leão XIII, em 

1891, com a Encíclica Rerum Novarum, até o Papa Francis-

co, com a Encíclica Laudato Sì, em 2015, oferecem aos cris-

tãos princípios de reflexão, critérios de julgamento e diretri-

zes de ação para a construção da civilização do amor. Na 

base de todo o ensinamento social está uma visão de ser 

humano, uma antropologia: é o princípio da dignidade da 

pessoa humana. Criatura de Deus, portadora de sua imagem 

e semelhança (cf. Gn 1,27), deve a Ele a sua existência e só 

se compreende na relação com Ele. Ao mesmo tempo, tem 

sua identidade na relação com os outros e com o meio ambi-

ente onde vive. Amada pessoalmente por Deus, a pessoa é 

única, sua vida é um dom sagrado e inviolável. Mesmo mar-

cada pela fragilidade e pelo pecado, sua dignidade deve ser 

sempre respeitada. Nunca pode ser instrumentalizada em 

vista de projetos econômicos ou pelas leis do mercado. Esta 
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sacralidade marca toda a vida, desde a concepção, passa 

pelas relações familiares e sociais, continuando até o seu fim 

natural. Por isso, “a ordem social e o seu progresso devem 

ordenar-se incessantemente ao bem das pessoas” (Gaudium 

et Spes, n. 26).  

Uma sociedade só poderá ser justa se respeitar e 

promover a dignidade da pessoa humana, de todas as pesso-

as, sua liberdade de expressão e liberdade religiosa, a defesa 

incondicional da vida e o combate aos preconceitos. A partir 

deste princípio temos luz para nos empenharmos numa or-

dem social pela superação da pobreza, da fome e da violên-

cia, que atentam contra a dignidade da pessoa humana.  

Deste princípio fundamental da dignidade da pessoa 

humana, decorrem todos os outros temas que perpassam os 

principais pronunciamentos sociais do magistério. Elenco 

alguns destes temas: a) A destinação universal dos bens, 

pois “Deus deu a terra a todo o gênero humano, para que ele 

sustente todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar 

ninguém” (São João Paulo II, Centesimus Annus, n. 31); b) 

O direito de propriedade e sua função social; c) O princípio 

da solidariedade, que Papa Francisco chama de “globaliza-

ção da solidariedade”; d) A opção preferencial pelos pobres 

e sua inclusão social, que “deriva de nossa fé em Cristo, que 

se fez pobre e sempre se aproximou dos pobres e marginali-

zados” (Francisco, Evangelii Gaudium, n. 186); e) O prima-

do do trabalho sobre o capital, com salário justo (cf. Cente-

simus Annus, n. 8); f) A promoção do matrimônio e da fa-

mília; g) O diálogo social como contribuição para a paz, 

através da cultura do encontro (cf. Evangelii Gaudium, n. 

238s); h) Promoção de uma ecologia integral (cf. Francisco, 

Laudato Sì, n. 137s). 
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Apostar na Palavra 
 

O dia 30 de setembro, memória litúrgica de São Je-

rônimo (340 – 420 dC), para os católicos, é o Dia da Bíblia. 

São Jerônimo foi o responsável pela tradução da Sagrada 

Escritura para o latim, o que facilitou muito o acesso aos 

textos sagrados. É dele a conhecida expressão: “Quem igno-

ra as Escrituras ignora o poder de Deus e sua sabedoria, ig-

norar as Escrituras é ignorar Cristo”.  

Compreendemos, hoje, com clareza estas palavras de 

São Jerônimo. Uma das linhas fundamentais da ação evan-

gelizadora é a “animação bíblica da vida e da pastoral”. 

Como nos diz a Exortação Apostólica Pós-sinodal Verbum 

Domini: “Não se trata simplesmente de acrescentar qualquer 

encontro na paróquia ou na diocese, mas de verificar que, 

nas atividades habituais das comunidades cristãs, nas paró-

quias, nas associações e nos movimentos, se tenha realmente 

a peito o encontro pessoal com Cristo que se comunica a nós 

na sua Palavra” (n.73). Em nossas comunidades insistimos 

nisso: nenhum católico ou família sem a Sagrada Escritura; 

nenhum encontro comunitário ou pastoral sem a Sagrada 

Escritura; nenhuma oração sem a proclamação e a acolhida 

da Palavra; nenhuma Paróquia sem um bom curso de bíblia; 

nenhuma tomada de decisão sem antes ouvir e acolher o que 

a Palavra tem a dizer.  

A própria Escritura está cheia de personagens que 

testemunham a importância da Palavra. Ao profeta Ezequiel, 

Deus diz: “Criatura humana, come o que tens diante de Ti! 

Come este rolo e vai falar à casa de Israel” (Ez 3,1). A Pala-

vra acolhida, estudada, meditada forma o cristão.  Quando, 

além de aprofundar os aspectos linguístico e exegético, nem 

sempre fáceis, nos abeiramos dela com coração dócil e oran-

te, permitimos que ela penetre a fundo os pensamentos e 

sentimentos e gere uma nova mentalidade, o que Paulo cha-
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ma de “o pensamento de Cristo” (1Cor 2,16). Nela estão 

fundamentados os valores, as balizas, para o caminho cris-

tão. Carlos de Foucauld dizia: “Temos que ler e reler o 

Evangelho sem parar, de maneira que tenhamos o espírito, 

os fatos, as palavras e os pensamentos de Jesus diante de 

nós, a fim de que um dia possamos pensar, falar e atuar co-

mo ele o fez”. 

O Papa Bento XVI nos apresentou três critérios para 

interpretar a Escritura no mesmo espírito com que foi escri-

ta, evitando assim, fundamentalismos e subjetivismos, que 

adulteram o seu sentido. Primeiro, interpretar o texto tendo 

presente a unidade de toda a Escritura; segundo, ter presente 

a Tradição viva de toda a Igreja; terceiro, observar a analo-

gia da fé (cf. Verbum Domini, n. 34). 

Algumas atitudes nos auxiliam a acolher e apostar na 

Palavra. A primeira é a sensibilidade em relação à Palavra. 

Como o Profeta Jeremias: “Ao encontrar palavras tuas, eu as 

devorava. Tuas palavras eram meu contentamento e alegria 

de meu coração, porque teu nome é invocado sobre mim, 

Senhor Deus Todo-poderoso” (Jr 15,16). Nenhuma palavra é 

mais importante do que a Palavra de Deus. A segunda atitu-

de é a familiaridade com a Palavra. A familiaridade brota da 

proximidade, do alimentar-se cotidianamente. Nisto ainda 

precisamos crescer, até que sintamos a necessidade da “Pa-

lavra nossa de cada dia”. E a terceira atitude é a docilidade à 

Palavra. Acolhê-la com humildade. Reconhecer que ela tem 

autoridade sobre minha vida. Reconhecer sua soberania. A 

docilidade à Palavra faz com que ela se torne critério de 

discernimento em geral e ponto de referência específica das 

próprias escolhas. 

Então, podemos apostar na Palavra, como Pedro dis-

se a Jesus: “Pela tua Palavra, vou lançar as redes” (Lc 5,5). 

Ou como Maria: “Faça-se em mim, segundo a tua Palavra” 

(Lc 1, 38). 
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O discernimento no caminho dos jovens 
 

De 3 a 28 de outubro acontece a XV Assembleia Ge-

ral Ordinária do Sínodo dos Bispos, em Roma, com o tema 

Os jovens, a fé e o discernimento vocacional. O caminho 

preparatório evidenciou uma metodologia de presença da 

Igreja junto aos jovens, como já tinha sido sublinhado nos 

sínodos sobre a família: presença, acompanhamento e dis-

cernimento. Santo Irineu nos recorda que Jesus se fez “jo-

vem com os jovens, tornou-se seu modelo e os santificou 

para o Senhor” (Contra as heresias, II, 22.4). Jesus segue, 

hoje, esta mesma lógica querendo encontrar-se com os jo-

vens e caminhar com eles como o fez com os discípulos de 

Emaús.  

“O Sínodo pretende cuidar de todos os jovens, sem 

exclusão alguma, oferecendo a possibilidade de acompanhá-

los no processo que conduz à clareza e à verdade sobre si, a 

acolher o dom da vida e a encontrar o contributo que são 

chamados a oferecer à sociedade e ao mundo” (Documento 

de Trabalho, n. 109). O objetivo é que todos os jovens con-

sigam descobrir a vontade de Deus sobre suas vidas e reali-

zem sua missão na Igreja e no mundo. O processo passa por 

três momentos: reconhecer a realidade existencial e social 

dos jovens de hoje, com todas as suas alegrias e tantos desa-

fios; interpretar toda a vida à luz de Jesus Cristo e da Escri-

tura; e escolher, assumir com alegria a missão que o jovem 

se sente desafiado.  

O discernimento não está unicamente ligado à esco-

lha certa do estado de vida: o matrimônio, a vida consagrada 

ou a vida sacerdotal. O discernimento é uma dinâmica que 

acompanha a vida toda, no complexo processo de reconhe-

cimento e acolhida da vontade de Deus. É claro que, para os 

jovens, o discernimento da vocação tem uma especial im-

portância, pois é a etapa da vida própria para isto. Porém, o 
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discernimento pode ser moral diante de uma escolha que se 

está por realizar; discernimento de um compromisso social 

ou da profissão ou até um discernimento espiritual, para 

reconhecer o bem e a verdade. Por isso, “o discernimento é 

também um estilo de vida” (Documento de Trabalho, n. 

111). 

A possibilidade do discernimento, para nós cristãos, 

é baseada numa convicção de que o Espírito Santo age em 

cada pessoa, na sua consciência. É preciso saber escutar, 

prestar atenção à voz interior que revela os sentimentos, 

desejos e ideias. Igualmente indispensável é ter uma visão 

crítica sobre o mundo em que estamos inseridos. Porém, 

muitos jovens e, também adultos, não conseguem conectar a 

busca do sentido da vida ao transcendente, a Deus. Perma-

necem num nível humano, social, psicológico, que são im-

portantes, mas não consegue oferecer resposta à pergunta 

fundamental do ser humano sobre o sentido da vida.  

Por isso, a Igreja propõe aos jovens a continuidade 

de um caminho já iniciado na catequese, isto é, o caminho 

do discipulado de Jesus Cristo. Caminhando “na estrada de 

Jesus”, Ele os convida a reconfigurar a vida, a integrar e dar 

sentido a cada momento a partir de um centro, a partir da fé 

no Cristo Ressuscitado, que vive e oferece sentido a cada 

coisa. Cativado pelo olhar de amor do Mestre (cf. Mc 

10,21), coloca a grande questão de sua vida nas mãos dele: 

“Bom Mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna?” 

(Mc 10,17). Para quem vive com seu discípulo, sempre irá 

perguntar: Bom Mestre, qual a vocação que pensaste para 

mim ainda antes que eu nascesse? (cf. Jr 1, 5); Bom Mestre, 

é esta a pessoa certa para juntos construirmos uma família?; 

Bom Mestre, qual o modo que eu posso ajudar nosso mundo 

a ser mais feliz e humano?; Bom Mestre, o que significa a 

ansiedade que hoje estou vivendo? Este é o modo correto de 

perguntar-se, que conduz ao discernimento a partir da fé em 

Jesus Cristo. 
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Maria, “sal da terra e luz do mundo” 
 

Para saber quem somos e qual a nossa missão, fixe-

mos nosso olhar em Maria, a mãe de Jesus. Ela é modelo 

para a Igreja e, ao mesmo tempo, nossa mãe misericordiosa. 

A 67º Romaria Diocesana ao Santuário Nossa Senhora de 

Fátima, no dia 14 de outubro, em Cruz Alta, culmina um 

caminho de aprofundamento, reflexão e oração sobre o tema 

“Vós sois o sal da terra e a luz do mundo” (Mt 5,13.14). 

Modelo de discípula do seu Filho, viveu exemplarmente o 

pedido que Jesus fez aos seus para serem “sal” e “luz”.  

Neste Ano do Laicato, Maria, pelo seu modo de vi-

ver, que podemos intuir pelos relatos bíblicos, torna-se mo-

delo para os leigos e leigas viverem sua espiritualidade e 

missão na Igreja e no mundo. Primeiro transparece sua fé 

inabalável em Deus, entregando-se a Ele para que “seja feito 

segundo a tua Palavra” (Lc 1,26). Sai de si, de sua autosse-

gurança, para colocar-se nas mãos do Senhor.  Diante da 

grandiosidade do que está acontecendo com ela, não se en-

soberbece. Reconhece que a obra é de Deus. Ela é a serva. A 

obra não lhe pertence. Nela, pequena, Deus faz grandes coi-

sas. A sua, não foi uma fé pronta, acabada, mas sempre a 

caminho, inserida na vida familiar, comunitária e social do 

seu povo, numa peregrinação que culminou aos pés da cruz 

do seu Filho.  

Mas é no Magnificat (Lc 1,46-55) que Maria se reve-

la a mulher forte e anuncia a ação de Deus em favor do seu 

povo, com um grande cântico de louvor. Partilha da espe-

rança do seu povo, que confia em Deus, em sua aliança. 

Deus é fiel às suas promessas (cf. Lc 1,54-55). É uma do seu 

povo e divide com todos a alegria da ação de Deus, que “so-

correu Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, 

como tinha prometido aos nossos pais, a Abraão e à sua des-

cendência para sempre” (Lc 1, 54-55). Maria é "a primeira 
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entre os humildes e os pobres do Senhor" (LG 55). O Cânti-

co de Maria proclama, de forma profética, a ação salvadora 

de Deus, que se realizaria na missão do Filho. Expressa a 

indignação com a injustiça que reina no mundo e que Deus 

“derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes” 

(Lc 1,52). Demonstra a esperança que vem da misericórdia e 

da fidelidade de Deus, que socorre o seu povo. 

Sendo que a missão específica dos leigos se realiza 

no mundo, na sociedade, qual a inspiração que encontramos 

em Maria? Em sua missão Maria, “totalmente dependente de 

Deus e toda ela orientada para Ele, ao lado do seu Filho, é o 

ícone mais perfeito da liberdade e da libertação da humani-

dade e do cosmos. É para Maria que a Igreja, da qual ela é 

Mãe e modelo, deve olhar, a fim de compreender na sua 

integralidade o sentido da própria missão” (Beato Paulo VI, 

Marialis Cultus, n. 37). O Magnificat apresenta Maria como 

mulher toda de Deus e com consciência de pertencer à  his-

tória do seu povo. O coração aberto para Deus fez dela uma 

pessoa alegre, cheia de vida e solidária. Recorda aos cristãos 

que Deus escolhe preferencialmente os simples e humildes 

para seu Reino. Maria simboliza o ser humano em constru-

ção, aberto a Deus, tocado pelo Espírito Santo, que cultiva 

um coração solidário. Confiança em Deus e proximidade 

com seu povo fazem Maria ser “sal” e “luz”. 

Nossa Senhora de Fátima, em suas aparições e na 

vida de cada fiel que se dirige a ela, continua a nos aproxi-

mar de Deus e manifestar seu amor misericordioso por seus 

filhos. Rogai por nós, ò Virgem de Fátima. 
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A missão rejuvenesce a fé 

 
A missão é a maneira privilegiada de rejuvenescer a 

fé. Isto porque cada vez que o evangelho é testemunhado e 

anunciado cumprimos o mandato que Jesus deixou aos após-

tolos, que permanece sempre atual, de ir pelo mundo inteiro 

e anunciar o evangelho a toda a criatura (cf. Mc 16,15). O 

mandato missionário é sempre atual. Hoje recebemos de 

Cristo Ressuscitado, sob o dinamismo do Espírito Santo, a 

missão de fazê-lo conhecido, amado e formar discípulos 

dele. Em segundo lugar, a missão é rejuvenescedora porque 

o seu anúncio faz parte do dinamismo do fortalecimento da 

fé. Cada vez que um pai, uma mãe, um catequista, um reli-

gioso ou um padre anuncia a Palavra, primeiro a acolhe para 

si, medita-a, confronta a sua vida com a mesma e, então, 

anuncia. Neste sentido, o anúncio não é em primeiro lugar a 

proclamação de doutrinas, mas a narração das maravilhas de 

Deus nas nossas vidas. A liturgia é o espaço privilegiado 

para fazer esta memória das ações de Deus. Cada vez que 

esta memória acontece é como se cada fiel estivesse presen-

te hoje nos fatos narrados e atualizados.  

Com propriedade e singeleza o Papa Francisco afir-

mou: “O teu coração sabe que a vida não é a mesma coisa 

sem Ele; pois bem, aquilo que descobriste, o que te ajuda a 

viver e te dá esperança, isso é o que deves comunicar aos 

outros” (EG 121). É uma partilha não somente do que é ver-

dadeiro e bom, mas mostrar que crer em Cristo “também é 

belo, capaz de cumular a vida de um novo esplendor e de 

uma alegria profunda, mesmo em meio às provações” (EG 

167). Por isso, quando a fé é anunciada permanece sempre 

jovem, mas quando não é anunciada tende a envelhecer e 

perde seu brilho e luz que o Espírito Santo dá aos evangeli-

zadores. Podemos ter tudo bem organizado em nossas co-

munidades, mas se faltar a missão, será uma comunidade 
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envelhecida, que se volta sobre si mesma. É preciso sair para 

renovar, iluminar.  

O Santo Padre, como todos os anos, por ocasião do 

Dia Mundial das Missões, no dia 21 de outubro, escreveu 

uma mensagem exatamente nesta perspectiva, no contexto 

do Sínodo dos Jovens, com o título: “Juntamente com os 

jovens, levemos o Evangelho a todos”. Ele cita um pensa-

mento de São João Paulo II: “A missão revigora a fé” (RM 

2). Na mensagem faz um convite aos jovens para que se 

integrem nesta única missão que a todos nos une, pois “a 

missão da Igreja constrói pontes intergeracionais, nas quais 

a fé em Deus e o amor ao próximo constituem fatores de 

profunda união”. 

Francisco recorda quatro pontos importantes: a vida 

é uma missão e “sou uma missão na terra” (EG 273); o cen-

tro do anúncio é Jesus Cristo, “tesouro que enche a vida de 

alegria”; o convite a transmitir a fé que se “verifica através 

do contágio do amor”; as várias formas de testemunhar o 

amor existentes na Igreja. Diz o Papa: “A periferia mais 

deslocada da humanidade carente de Cristo é a indiferença à 

fé ou mesmo o ódio contra a plenitude divina da vida. Toda 

pobreza material e espiritual, toda discriminação de irmãos e 

irmãs é sempre consequência da recusa de Deus e do seu 

amor”.  

Desejamos que o mês missionário confirme nosso 

desejo de sermos comunidades “em estado permanente de 

missão”, “enviados para testemunhar o evangelho da paz”. 

Nenhuma comunidade, pastoral ou movimento sem missão. 

Com a missão, a fé e a Igreja será sempre jovem. 
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Crescer como cidadãos e irmãos 

 

 Precisamos crescer no respeito e no diálogo. Neste 

ano eleitoral, demonstramos muita dificuldade de dialo-

gar. Muitos não tiveram a maturidade de acolher e respei-

tar quem pensa diferente, que vê a vida e sonha o nosso 

futuro de outra maneira. A construção do bem comum é 

feita na pluralidade. Divergir nas opiniões é algo positivo. 

Não é positivo, porém, debochar, destruir, ofender, mal-

tratar, desprezar a opinião e a própria pessoa. As ofensas 

não contribuem para clarear as ideias e amadurecer posi-

ções políticas. Não permitamos que as palavras mal ditas 

rompam a comunhão nos lares e nas comunidades. Ne-

nhum vencedor das eleições será capaz de curar as feridas 

deixadas. Neste caso, não há vencedor, todos perdem. 

Respeitemos a decisão de cada um. Larguemos as pedras 

que temos nas mãos! Recordo Santo Agostinho: “Nas 

coisas essenciais, a unidade; nas coisas não essenciais, a 

liberdade; em tudo, a caridade” (Santo Agostinho). 

Precisamos crescer na comunhão em Cristo. O 

nome e as ideias de Jesus de Nazaré, instrumentalizadas, 

serviram para dividir. Paulo, missionário do evangelho da 

misericórdia de Deus, compreendeu bem que em Cristo 

somos todos irmãos. “Cristo é a nossa paz. De dois povos, 

ele fez um só. Na sua carne derrubou o muro de separa-

ção: o ódio. [...] Ele quis, a partir do judeu e do pagão, 

criar em si mesmo um homem novo, estabelecendo a paz” 

(Ef 2,14-15). Nele a humanidade é unificada, numa gran-

de família, como nos diz o Concílio Vaticano II: “Com 

efeito, pela sua Encarnação, o Filho de Deus uniu-se de 

algum modo a todo homem” (GS 22). Em Jesus de Naza-
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ré, Deus tem um rosto, pode ser visto. Nele todos nos re-

conhecemos, estamos vinculados por um elo que precede 

nossas diferenças culturais, econômicas, políticas e até 

religiosas. Em Cristo é superado o “muro de separação”, 

fronteiras de diferentes tipos, ideológicas e políticas. En-

tão, não somos somente um grupo de amigos, mas somos 

um em Cristo e cada pessoa, independente dos seus defei-

tos e pecados, carrega a dignidade de filho de Deus. Infe-

lizmente continuam a existir muros, cercas, barreiras, por-

tas fechadas por interesses egoístas! Daí a missão que a 

Igreja tem no mundo, de ser “sacramento ou o sinal e ins-

trumento da íntima união com Deus e da unidade de todo 

o gênero humano” (LG 1). 

 Precisamos conhecer mais e aprofundar a Doutrina 

Social da Igreja, para termos uma vivência coerente e 

integral das consequências da fé que professamos. O re-

ducionismo mutila a fé, pois seleciona somente alguns 

pontos e ignora outros igualmente importantes. A Igreja 

nos ensina que não é possível aceitar o aborto, que sempre 

somos a favor da família, da superação da violência e da 
democracia, da educação e da saúde com qualidade para 

todos. Ajudaremos sempre a superar os preconceitos, a 

corrupção e a injustiça social. Devemos ter sempre um 

coração misericordioso, sobretudo com os mais pobres. 

Em tempos de pouca leitura e aprofundamento, muitos 

formam sua consciência e suas convicções somente assis-

tindo algum vídeo rápido ou frases de efeito das redes 

sociais, mas, muitas vezes desconhecem a palavra oficial 

da Igreja. Além do Compêndio da Doutrina Social da 

Igreja (2005), recentemente o Papa Francisco apresentou 

o DOCAT (2016), que é uma versão especial do mesmo 

para os jovens. Ao apresentar o DOCAT, o Papa Francis-

co disse a respeito desta doutrina: “Ela brota do coração 
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do Evangelho. Ela brota do próprio Jesus. Ele é em pessoa 

a Doutrina Social de Deus”. Temas atuais como a pessoa 

humana, o bem comum, a família, o trabalho, a economia, 

a política, a comunidade internacional, o meio ambiente, a 

paz e a caridade encontram-se bem fundamentados nestes 

documentos.  

 Esperamos que as lições deste pleito nos humani-

zem e nos ajudem a crescer como cidadãos e cristãos. 

Somos todos cidadãos de nossa Pátria Amada e, para os 

batizados, somos irmãos e irmãs em Cristo. 
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Eu verei a Deus 
 

 Os cristãos mantém uma antiga tradição de visitar os 

túmulos dos falecidos e rezar por eles. No Dia de Finados a 

saudade dos que já partiram se mistura com muitas interro-

gações. Talvez surjam mais perguntas do que respostas. O 

cuidado com o túmulo que guarda os restos mortais, as flo-

res aí depositadas e as orações que são feitas por eles são 

sinais da comunhão que nem a morte consegue romper. O 

amor e o bem permanecem para além da morte.  

 Porém, o Dia de Finados é a ocasião em que mais 

claramente expressamos nosso desejo e convicção que bro-

tam de nossa esperança na vida eterna. Já no Antigo Testa-

mento, o profeta Jó, no final das provações que passou disse: 

“Eu sei que meu redentor está vivo e que, por último, se 

levantará sobre o pó; e depois que tiverem destruído esta 

minha pele, na minha carne, verei a Deus” (Jo 19,25-26).  

Mas os homens e mulheres do nosso tempo ainda desejam e 

esperam a vida eterna, a vida plena em Deus? Para muitos a 

vida terrena, mesmo entre pessoas de fé cristã, tornou-se o 

único horizonte possível. A tirania de uma felicidade que 

não suporta a provação e o sofrimento, baseada na lógica do 

consumo, acabou por idolatrar o tempo presente. O agora, 

embora fugaz, tornou-se definitivo. Ainda há espaço para a 

inquietude humana de plenitude que vai além da própria 

morte? Por isso, a questão da morte, enigma mais importan-

te da vida humana (cf. GS 18), é camuflada e pouco temati-

zada.  

Na liturgia eucarística, no início da grande prece, o 

presidente reza: “Corações ao alto” e a assembleia responde 

“O nosso coração está em Deus”. Na liturgia expressamos 

que aqui não vivemos a realidade definitiva de nossa vida. A 

bússola que orienta e dá sentido a nossa vida se volta para o 

alto, para Deus, está em Deus. Jesus deu um sentido novo a 
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toda nossa existência e também ao morrer. Ele próprio com-

preendeu o fim da passagem neste mundo como “passagem 

deste mundo para o Pai” (Jo 13,1).  

Assim, nossa relação com os defuntos é compreen-

dida pela nossa comunhão em Cristo. Na comunhão dos 

santos, que se origina pelo fato de estarmos unidos pelo nos-

so batismo em Cristo, aqueles que já partiram formam co-

nosco uma única família. Oferecer orações e sufrágios pelos 

falecidos é atestada pela Escritura como uma obra salutar 

(cf. 2Mac 12,46). Nosso sufrágio é uma súplica insistente a 

Deus para que tenha misericórdia dos fiéis defuntos, os puri-

fique e os acolha consigo.  

Enfim, no Dia de Finados, ao visitarmos os cemité-

rios e ao rezarmos pelos falecidos, reavivamos a consciência 

da nossa finitude terrena e a certeza que o dom da vida se 

torna eterno “em Deus”, donde viemos, para uma única pe-

regrinação neste mundo, e para quem retornamos. O cristão 

tem uma esperança segura, como discípulo de Jesus Cristo, 

pois “Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que 

morreram” (1Cor 15,20). Não é salutar especular demasia-

damente e buscar muitas explicações, mas reafirmar, com fé 

e esperança, nossa confiança na bondade e paternidade divi-

nas que nos permite afirmar, com certeza: “verei a Deus” (Jo 

19,26).  
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Bondade imerecida 

 
 A bondade e a caridade são para quem as merece? 

Sempre me chama muito atenção a parábola que Jesus conta 

do empregador que contrata trabalhadores para sua vinha em 

diferentes horas do dia e, depois, paga a todos a mesma 

quantia (cf. Mt 20,1-16) ou o “excesso de misericórdia” que 

o pai usou com o filho mais novo que retorna à casa, na pa-

rábola do pai misericordioso (cf. Lc 15, 11-32). Injusto, di-

rão alguns. Imerecido, dirão outros. Ingenuidade, dirão mui-

tos. Faz-nos pensar na lógica a partir da qual queremos ori-

entar nossa vida. É a lógica da justiça fria e calculista? Ou 

será que a proposta para a convivência humana deve seguir 

outros parâmetros?  

 Hoje constatamos que tudo tende a ser mercantiliza-

do. Tudo se compra e vende. O mérito é a regra para tudo. 

Mas há vida fora das regras do mercado. Aliás, vida que, às 

vezes, não é valorizada. Ela sobra e se torna um peso: crian-

ças carentes, idosos, doentes, moradores de rua, migrantes.. 

São, como nos diz nosso Papa, “descartáveis”. Quando tudo 

é mercado, não há mais espaço para a caridade. A cobrança 

social pelo sucesso econômico como principal indicativo de 

uma vida feliz, deslocou a bússola que aponta onde está o 

verdadeiro e o bom para o ser humano. É claro que o eco-

nômico é importante, mas o que faz o ser humano ser feliz 

não está na lógica do mercado. São os valores que humani-

zam: a bondade, a misericórdia, a tolerância, a caridade, a 

valorização de cada pessoa humana simplesmente pelo que 

ela é, sem nenhum acréscimo. A pessoa humana tem valor e 

dignidade em si mesma. Somos um dom de Deus, totalmen-

te imerecido. Cada vida que nasce pede acolhimento e valo-

rização. Um ser humano nunca sobra. Pede para ser amado 

unicamente porque existe, não pelo que faz, pelo que repre-

senta, pela classe social a que pertence ou pelo que realizou 
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de certo ou errado. A própria organização da sociedade pre-

cisa ir além da lógica do mérito, se quer buscar o bem co-

mum.  

Quando um voluntário se propõe a fazer o bem, sen-

do presença misericordiosa nas instituições de caridade, não 

almeja nada para si, nem sequer o reconhecimento. A cari-

dade não admite acréscimos, mas ela é um bem em si mes-

mo. Só existe a possibilidade de amar aproximando-se das 

pessoas. É um erro enquadrar as pessoas em ideias, esque-

mas ou teorias, pois cada um é único, tem um rosto, tem 

uma história, que merece ser escutado e acolhido. Ir ao en-

contro e ouvir a história dos sofredores é a primeira carida-

de. Muitos preconceitos caem quando temos a coragem de 

nos aproximarmos para olhar no rosto e conversar. Quando 

somos portadores de preconceitos, talvez pensemos que não 

o mereçam, segundo a lógica humana, mas são igualmente 

amados por Deus. Para quem tem fé, acrescenta-se ainda 

que no rosto dos outros vemos o irmão em Cristo, que irra-

dia em si a imagem de Deus. 

 A bondade imerecida é o modo de Deus agir. Nossa 

relação com Deus, portanto, sempre deve ter a marca da 

gratuidade. Se cultivarmos uma relação gratuita com Deus, 

com mais facilidade poderemos ver além da lógica do méri-

to, que aprisiona e sufoca. Santa Terezinha, no final de sua 

vida disse que não queria o paraíso como recompensa, mas 

como dom da bondade de Deus: “No ocaso desta vida, com-

parecerei diante de vós com as mãos vazias, pois não vos 

peço, Senhor, que conteis minhas obras. Todas as nossas 

justiças têm manchas a vossos olhos. Quero, pois, revestir-

me de vossa própria justiça e receber de vosso Amor a eter-

na posse de vós mesmo.” 
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Superar a indiferença 
 

 A indiferença é o modo mais omisso e cruel nas re-

lações humanas. “Não quero me comprometer”, “não tenho 

nada a ver com isso”. Humanamente esta postura é exclu-

dente e egocêntrica. Mas, em se tratando de discípulos de 

Jesus Cristo, a nossa relação com os sofredores tem um sig-

nificado especial. O Papa Francisco instituiu o Dia dos Po-

bres, no terceiro domingo de novembro, que neste ano é 

celebrado no dia 18. Mas quem são os pobres? É um termo 

genérico para designar “as diversas condições de sofrimento 

e marginalização” (Mensagem do Santo Padre para o II Dia 

Mundial dos Pobres). “Este pobre grita e o Senhor o escuta” 

(Sl 34,7), é a motivação bíblica escolhida para este dia. O 

Papa nos recorda que não podemos ficar na indiferença, mas 

“encontrar-se”, aproximar-se dos diversos tipos de sofrimen-

to humano. Esta postura nada tem a ver com ideologias (esta 

acusação, muitas vezes serve para aliviar nossa consciência 

por ignorar esta realidade tão próxima de nós), mas “deriva 

de nossa fé em Cristo, que se fez pobre e sempre se aproxi-

mou dos pobres e marginalizados” (EG 186).  

 A Sagrada Escritura nos diz que Deus se comove 

diante do sofrimento humano e qual Bom Pastor da humani-

dade, se abaixa para nos carregar nos ombros e curar nossas 

feridas humanas, sociais e espirituais (cf. Lc 10, 25-37). Não 

é verdade a objeção de que a missão da Igreja é unicamente 

a salvação das almas. Jesus nos testemunhou seu olhar pela 

pessoa humana na sua integralidade: fitava nos olhos, gasta-

va tempo com as pessoas, perdoava pecados e curava os 

enfermos. “O Senhor escuta os pobres que clamam por Ele e 

que é bom para com os que n‟Ele procuram refúgio, com o 

coração despedaçado pela tristeza, pela solidão e pela exclu-

são. Escuta os que são espezinhados na sua dignidade e, 
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apesar disso, têm a força de levantar o olhar para as alturas, 

para receber luz e conforto” (Francisco). A missão da Igreja 

segue os mesmos passos de Jesus e, sem dúvidas, o primeiro 

olhar deve ser o seu cuidado espiritual, pois, nos diz o Santo 

Padre “que a pior discriminação que sofrem os pobres é a 

falta de cuidado espiritual” (EG 200). “A resposta de Deus 

ao pobre é sempre uma intervenção de salvação para cuidar 

das feridas da alma e do corpo, para repor a justiça e para 

ajudar a recuperar uma vida com dignidade” (Francisco).  

Portanto, somos chamados a um olhar integral e preferencial 

com os mais pobres: “ninguém pode sentir-se exonerado da 

preocupação pelos pobres e pela justiça social” (EG 201). 

  Então, o que devemos fazer? No momento em que 

estamos vivendo, o primeiro a fazer é, sinceramente, se con-

verter da indiferença e do desprezo. Claro que não é obriga-

ção dos cristãos a superação da pobreza no mundo, mas 

“uma gota d´água no deserto” (Francisco), para que sintam 

que podem contar com irmãos e irmãs. Vemos, com alegria, 

as muitas iniciativas existentes de caridade na Igreja e que, 

igualmente, muitas instituições da sociedade se organizam 

para esta proximidade misericordiosa. Somemos! Juntos, 

podemos fazer muito mais. Deixemo-nos guiar pelo Espírito 

Santo, que no dia de nosso batismo nos ungiu para, como 

Jesus, “evangelizar os pobres” (Lc 4,18). “Cada cristão e 

cada comunidade são chamados a serem instrumentos de 

Deus ao serviço da libertação e promoção dos pobres, para 

que possam integrar-se plenamente na sociedade; isto supõe 

que sejamos dóceis e atentos, para ouvir o clamor do pobre e 

socorrê-lo” (EG 187). Recordemos que nosso amor pelos 

mais pobres não é uma postura ideológica e nem porque 

mereçam mais do que os outros, mas o modo concerto de 

viver o seguimento de Cristo.  
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Um rei na cruz 

 
 Com a Solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, 

dia 25 de novembro, concluímos o Ano Nacional do Laica-

to. Qual o legado que fica para a identidade, a espiritualida-

de e a missão dos leigos e leigas na Igreja e no mundo? Em 

nossas paróquias e Diocese, as iniciativas foram muitas: 

celebrações, retiros, palestras, cursos, tríduos, romaria dio-

cesana, encontros nos grupos de reflexão, leituras e aprofun-

damentos. O tema proposto foi muito rico: “Cristãos leigos e 

leigas sujeitos na Igreja em saída, a serviço do Reino”, inspi-

rados nas imagens bíblicas do “sal da terra” e “luz do mun-

do” (cf. Mt 5, 13-14). 

 Na cena da crucificação de Jesus de Nazaré, os prín-

cipes dos sacerdotes, com os escribas, anciãos e fariseus 

gritavam: “É o Rei de Israel! Desça agora da cruz, e passa-

remos a crer nele‟ (Mt 27,42). O fato e a mensagem de um 

rei na cruz é “escândalo para os judeus e loucura para os 

gentios” (1Cor 1,18). É um rei de outro modo. Não cabe na 

lógica mundana da ambição, da competição, da opressão e 

da corrupção. É rei do Reino de Deus: “reino da verdade e 

da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do 

amor e da paz” (Prefácio da missa). A lógica do evangelho 

de Jesus exprime-se na humildade e na gratuidade, afirma-se 

silenciosa mas com a força da verdade que não precisa de 

propaganda. 

 A conclusão do Ano Nacional do Laicato vem con-

firmar que o caminho dos cristãos leigos e leigas é esta hu-

milde presença do “sal”, que está aí sem ser notado, mas que 

oferece sabor. Tem a ver com a profundidade de nossa fé, 

termos cada vez mais os mesmos sentimentos o mesmo pen-

samento, o mesmo sentir interior que Jesus teve. Isto é ter 

sal: convicção, coragem para o testemunho, coerência nas 

atitudes, com o Senhor Ressuscitado que acompanha nosso 
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caminhar sempre. Num mundo cada vez mais secularizado, 

de quantos que escolhem viver como se Deus não existisse, 

a presença de testemunho nos ambientes da vida familiar e 

profissional reveste-se de particular importância. Os leigos 

apontam para o verdadeiro sentido da vida que, “com os 

olhos fixos em Jesus Cristo, autor e consumador da fé” (Hb 

12,2), aprende continuamente de sua vida a amar sempre. 

Recordam o reinado de Jesus Cristo, “que se esvaziou a si 

mesmo” (Fl 2,6), fazendo-se pequeno e servidor. A identi-

dade do leigo, pelo batismo, está na sua pertença a Jesus 

Cristo e à Igreja, como um ramo unido ao tronco (cf. Jo 

15,5). Sua espiritualidade é o serviço, o amor que se doa e 

faz o bem. Sua missão, testemunhar o Reino de Deus pre-

sente nas famílias, comunidades e no mundo. Isto equivale a 

dizer que são chamados a ser sinais desta presença do reina-

do de Cristo: “o Reino de Deus já está no meio de vós” (Lc 

17,21). 

 “Recebei a luz de Cristo”, “caminhem na vida ilumi-

nados por Cristo”, foi o que a cada um de nós o celebrante 

falou no dia de nosso batismo. À medida que vivermos a fé 

com coerência, faremos resplandecer em nós e nos outros 

esta luz de Cristo. Portanto, se somos iluminados por Cristo, 

nunca é para uma fé intimista, individualista, unicamente eu 

com Deus. Não, é para voltar-se para fora. Ai de nós se fal-

tasse a fé para nos guiar nestes tempos complexos! Ser luz é 

ir ao encontro dos irmãos para anunciar a Palavra, para ilu-

minar, para dar sabor e sentido à vida. Quantos batizados 

ainda não tiveram a alegria de conhecer Jesus Cristo, de 

senti-lo vivo, presente todos os dias da vida. 

 Parabéns aos leigos e leigas, pelo vosso dia. Resta-

nos um caminho longo a percorrer para vivermos a corres-

ponsabilidade na única missão eclesial, na sinodalidade. Um 

rei na cruz é nosso modelo. 
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Ele vem morar conosco 

 
 Ao iniciarmos, no dia 02 de dezembro, o Advento, 

tempo de espera e preparação para a celebração do Natal de 

Jesus Cristo, assim reza a liturgia: “Transmiti aos povos este 

anúncio: eis que vem Deus, o nosso Salvador” (Vésperas do 

1º Dom. do Advento). De fato, a liturgia nos recorda o que 

em todos os tempos Deus é e faz: sai de si e vem ao nosso 

encontro, vem morar conosco. Faz parte da natureza de 

Deus comunicar-se e manifestar seu amor. Claro, isto acon-

tece de muitos modos, mas aquele que marca definitivamen-

te a humanidade e o próprio Deus é a encarnação do seu 

Filho, enviado ao mundo, acolhido no seio da Virgem Maria 

e “habitou entre nós” (Jo 1,14). “Muitas vezes e de muitos 

modos, Deus falou outrora aos nossos pais, pelos profetas. 

Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho 

(Hb 1, 1-2a). Advento, portanto, é Deus que vem.  

 No decorrer deste curto tempo de preparação para o 

Natal, misturado com tantas outras ocupações e preocupa-

ções pela chegada do fim de ano, é preciso logo tomar cons-

ciência desta realidade. “Ressoa como um apelo saudável, 

na repetição dos dias, das semanas e dos meses: Acorda! 

Acorda que Deus vem! Não ontem, nem amanhã, mas hoje, 

agora! [...] Não é um Deus que está no céu, desinteressado 

por nós e pela nossa história, mas é o Deus-que-vem. É um 

Pai que nunca cessa de pensar em nós e, no respeito extremo 

pela nossa liberdade, deseja encontrar-nos e visitar-nos; quer 

vir, habitar no meio de nós, permanecer conosco” (Bento 

XVI, 02/12/2006). Ao mesmo tempo em que é o grande 

presente para nossa vida, pede que haja acolhida consciente 

em cada um de nós, que lhe demos o lugar central de nossa 

vida e no mundo.  

 Cuidemos, permanecemos vigilantes, para que não 

aconteça que “o Senhor nos encontre dormindo quando ele 
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chegar” (Mc 13,36). Interessante que Deus não nos envia 

um presente para nos agradar, porque nos ama muito. Não, 

ele mesmo é o presente. E, por que Ele mesmo vem a nós? 

Vem para manifestar o seu grande amor por nós e para nos 

salvar. A história bíblica, com Maria, José, o anjos, os pasto-

res, Isabel e Zacarias nos indicam que Deus vem de maneira 

muito discreta. Deus não precisa dos muitos ruídos para vir 

a nós, mas do silêncio para experimentar sua presença. “O 

Advento nos convida e estimula a contemplar o Senhor que 

está presente. Não deveria porventura, a certeza da sua pre-

sença ajudar-nos a ver o mundo com olhos diferentes? Não 

deveria acaso ajudar-nos a considerar toda a nossa existência 

como uma “visita”, um modo como Ele pode vir ter conosco 

e estar ao lado em cada situação?” (Bento XVI, 28/11/2009). 

 Advento é tempo de alegria. Que alegria maior pode 

haver do que sermos visitados pelo próprio Deus, embora 

como o centurião romano digamos: “Eu não sou digno que 

entres em minha casa” (Lc 7,6). Mas, também, é tempo de 

espera. Neste mundo em que somos tão impacientes, edu-

quemo-nos para esperar. O tempo da espera nos torna sensí-

veis para o encontro daquele que vem. Esperar é, também, 

planejar: como será minha preparação para o Natal? Esperar 

ajuda-nos a focar no essencial, não se perder em coisas peri-

féricas: oração, solidariedade com os mais pobres, sobrieda-

de nas festividades, grupos de famílias, uma boa confissão e, 

claro, não haverá Natal sem a missa festiva. Os símbolos 

natalinos que devem estar na nossa casa, também nos aju-

dam a esperar. Enfim, diz o Senhor: “Eis que eu estou à por-

ta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei 

com ele e ele comigo” (Ap 3,20). Vem, Senhor Jesus! 
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Preparação para o Natal ou para a vida cristã? 

 
 É preferível compreender a vida enquanto processo a 

uma soma de eventos. De fato, o próprio Natal, com seu 

tempo de preparação, para uma celebração tão significativa, 

pode ser um evento. Daí, ele passa. Não cria raízes. Deixa 

lembranças, mas podem não modificar nosso jeito de viver, 

nosso projeto de vida. Até que chegue outro evento, talvez a 

Páscoa, a Romaria Diocesana de Nossa Senhora de Fátima, 

alguma celebração de sétimo dia de falecimento, e, nova-

mente, o Natal. Não desejo desfazer todo o belo esforço de 

uma preparação alegre, vigilante e esperançosa do tempo do 

Advento. Quero afirmar a necessidade de sermos católicos o 

ano todo, na simplicidade da vida cotidiana, vivendo a fé, a 

esperança e a caridade todos os dias, na minha família e na 

minha humilde comunidade de fé, com as pessoas imperfei-

tas com as quais eu convivo. Então, sim, o Advento e o Na-

tal se integrarão num caminho, num processo que continua. 

Se for assim, as vivências e celebrações natalinas tendem a 

confirmar a grande verdade cristã, do Emanuel, do Deus 

conosco sempre, e incentivar ainda mais a vivermos como 

discípulos de Jesus Cristo.  

 São louváveis as inciativas propostas para este tem-

po. Elas são uma possibilidade de crescimento humano e 

cristão. Lembro o rico e orante material preparado pelo Re-

gional da CNBB Sul3, do Rio Grande do Sul, que em todas 

as 18 dioceses está sendo utilizado pelos grupos de reflexão 

ou grupos de famílias. Recordo, ainda, as celebrações peni-

tenciais com confissão individual; a atenção especial à ora-

ção diária, acompanhando os textos bíblicos cotidianos que 

ajudam a caminhar na companhia dos personagens do Ad-

vento, João Batista, Elias e Maria; os muitos gestos de cari-
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dade, sobretudo com as crianças mais pobres; a sensibilida-

de para perdoar se fomos feridos por alguém. Como não se 

encantar diante de uma árvore natalina e, sobretudo, com o 

presépio, onde as figuras centrais são Maria, José e o Meni-

no Jesus? Aproveitemos este “tempo favorável” para con-

firmarmos nosso caminho de discípulos de Jesus Cristo. 

“Que poderei retribuir ao Senhor por tudo o que ele me tem 

dado?” (Sl 116,12). 

 Os quatro encontros que estamos realizando nos 

grupos de reflexão nos apontam para atitudes básicas para o 

Natal e, também, um jeito de viver a fé, de sermos cristãos 

hoje. A primeira atitude é a acolhida. Acolher é dar espaço a 

Cristo e às pessoas. Ser hospitaleiro, superando preconceitos 

e exclusões. A segunda atitude natalina e cristã é o diálogo. 

Deus se manifesta a nós no diálogo. A cultura do encontro e 

do diálogo é o único caminho cristão para a construção da 

fraternidade e da paz. A terceira atitude é o cuidado. Deus é 

quem nos cuida, com amor paterno. José cuidou de Maria e 

também do menino. Jesus disse “cuida dele” (Lc 10,35), 

pede que sejamos “próximos” (cf. Lc 10,37). O desafio é 

superar o individualismo que nos aprisiona. Cuidar, sobretu-

do, de quem mais precisa. E a quarta atitude é encontrar. O 

encontro com Jesus Cristo, sempre renovado, é fonte da 

nossa alegria cristã. Ajudar outros irmãos a encontrar-se 

com Ele é nossa missão. Encontrar-se, também, com os ir-

mãos e irmãs, pois somos cristãos enquanto Igreja.  

 Tenho certeza que a vivência profunda deste tempo 

de Advento gerará em todos os cristãos um desejo de conti-

nuidade. Afinal, Deus está conosco sempre e, por isso, é 

Natal todos os dias.  
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Conclusão da Visita Pastoral 

 
 Após três anos, nesta semana, tenho a alegria de 

concluir a minha primeira visita pastoral a todas as 555 

comunidades de nossa Diocese de Cruz Alta. No dia 15 

de março de 2015 iniciei minha missão como pastor dio-

cesano desta porção do Povo de Deus. Na ocasião, afirmei 

três convicções metodológicas que trazia comigo, da mi-

nha experiência de vida presbiteral: a consciência de que 

entramos no caminho em que outros trilharam e se doa-

ram, desejando ter uma atitude de muita gratidão e respei-

to pela história da Diocese; o desejo de estar próximo de 

todas as realidades presentes na Diocese; e a certeza de 

que a evangelização é uma obra coletiva, na comunhão 

diocesana, com os leigos, religiosos, padres e o bispo. Por 

isso, foi importante, nos anos 2016 a 2018, conhecer toda 

a Diocese, com suas 32 paróquias.  

 Mais do que um dever (cf. Código de Direito Ca-

nônico, can. 396 &1), é parte da missão do bispo ser elo 

de comunhão e animador do caminho de evangelização. 

“A visita pastoral é, portanto, uma ação apostólica que o 

Bispo deve cumprir, animado daquela caridade pastoral 

que o apresenta concretamente como princípio e funda-

mento visível da unidade na Igreja particular” (Lumen 

Gentium, n. 23). De fato, a visita teve dois objetivos cla-

ros: a) Conhecer as pessoas, os lugares, as comunidades, a 

história da igreja viva aí presente, a cultura e, assim, favo-

recer que os católicos pudessem se aproximar e conhecer 

melhor o bispo diocesano. Quis expressar visivelmente a 

comunhão diocesana, mostrando que, em cada comunida-

de, pequena ou grande, é o rosto da Diocese que está ali 
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presente. b) Esta comunhão diocesana se concretiza num 

caminho pastoral que procuramos juntos trilhar, com ori-

entações e projetos comuns e claros para todas as comu-

nidades. Temos um Plano da Ação Evangelizadora e um 

Regimento Administrativo das Comunidades. 

 A preparação foi feita com uma visita missionária 

a todas as famílias da Paróquia, por leigos da própria co-

munidade. Buscamos retomar o projeto da missão perma-

nente, já iniciado em 2008 e que, em muitas paróquias, 

estava adormecido. Com o padre da paróquia vivemos 

momentos de oração em comum, convívio fraterno e 

oportunidade para tratar de assuntos pessoais, pastorais e 

administrativos. Juntamente com o Coordenador de Pasto-

ral ou Vigário Geral que me acompanharam, tivemos a 

oportunidade de conhecer cada comunidade e dialogar 

sobre as expectativas e dificuldades que cada comunidade 

vive. Muito frutuoso foi o encontro com as lideranças da 

paróquia. Visitamos também as autoridades locais, como 

o prefeito municipal. Estivemos nas casas de religiosas 

residentes na paróquia, escolas, hospitais, asilos, universi-

dade, rádio e jornal, casas de detenção, comunidades qui-

lombolas e comunidades terapêuticas de recuperação de 

toxicodependentes. 

 Nos próximos meses publicarei uma Carta Pasto-

ral, intitulada Adultos na fé, na qual faço um relato de 

toda a Visita, manifestando gratidão a todos os que nos 

precederam, bispos, padres, religiosos e religiosas e uma 

multidão de leigos e leigas que animam a caminhada 

evangelizadora de nossas comunidades. Confirmamos um 

caminho que já estamos trilhando, procurando responder 

aos desafios da crescente secularização. O ponto central é 

uma crise de fé.  A resposta é a Iniciação à Vida Cristã, 

proposta para toda a Igreja no Brasil e já assumida por 
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nossa Diocese. A formação do discípulo missionário deve 

levar “ao estado de adultos, à estatura do Cristo em sua 

plenitude” (Ef 4,13). Tende à maturidade da fé, acolhida 

como dom, personalizada num itinerário pessoal e eclesi-

al, iluminada constantemente pela Palavra de Deus, cele-

brada nos sacramentos, especialmente na Eucaristia, testi-

ficada pela caridade e a misericórdia, sendo no mundo 

“sal e luz”, sinais do Reino de Deus. Enfim, juntos temos 

“um longo caminho a percorrer” (1Rs 19,7).  
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Natal: presença permanente de Deus 

 
 A alegria do Natal tem um motivo: ao nascer da Vir-

gem Maria, Deus se fez homem, uniu-se com toda a huma-

nidade e está permanentemente conosco. “Hoje nasceu para 

vós um Salvador, que é o Cristo Senhor” (Lc 2,11). As cele-

brações natalinas têm esta finalidade pedagógica de nos re-

cordar o que já sabemos, que Deus, em Cristo, é presença 

constante. Ele veio, Ele vem, Ele virá. Nossa religião está 

fundada exatamente na Encarnação do Filho de Deus, que se 

fez um de nós, sem deixar de ser Deus. “O cristianismo não 

é apenas uma doutrina ou um sistema de crenças; é Cristo 

vivendo em nós e unindo os homens uns aos outros em sua 

própria vida e unidade” (Thomas Merton, Sementes de Con-

templação, p.81). O mistério do Natal, neste sentido, se 

completa no mistério da Páscoa, quando o grande anúncio é 

sua vitória sobre a morte e sua habitação entre nós, nos ca-

minhos de nossa vida e história: “Eu estarei convosco todos 

os dias até o fim dos tempos” (Mt 28,20).  

 Porém, a questão é saber acolher esta presença e 

reconhecer nele o Salvador que nos foi dado.  “Não havia 

lugar para eles” (Lc 2,7), diz o evangelista quando relata a 

procura de um lugar para o menino nascer em Belém. Have-

rá lugar e possibilidade de diálogo com o Menino que está 

em nós? De um lado temos um modo de viver que prefere 

partir de si mesmo, colocando-se no centro, totalmente ape-

gado a si, ao seu mundo de conquistas, progresso, sucesso e 

prazer. Ainda necessita de um Salvador este homem de ho-

je? Mas pode haver outros empecilhos que também se apre-

sentam, como a redução da religião a ritos exteriores, ape-

gados a símbolos, mas que não chegam a “aquecer o cora-

ção”, a criar uma relação de comunhão com Deus que nos 

habita e, nele, com os irmãos. Todos os símbolos natalinos 

são importantes, as celebrações natalinas mais ainda, mas 
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devem ser um meio para facilitar a consciência da presença 

amorosa de Deus em nossa vida e no mundo. Acolher é si-

nônimo de dar espaço, criar comunhão, dialogar, dar impor-

tância, permitir que Ele ocupe o seu lugar. Onde não aconte-

ce esta “conexão”, com facilidade, o Natal pode se trans-

formar num feriado, num momento vazio e até triste, fonte 

de solidão, até nos poucos lugares onde a ceia de Natal é 

farta. “Não pode haver tristeza quando nasce a vida: dissi-

pando o temor da morte, enche-nos de alegria com a pro-

messa da eternidade. Ninguém está excluído da participação 

nessa felicidade.” (São Leão Magno). 

 Cultivar a capacidade do recolhimento interior, não 

perder-se no barulho que distrai, aprender a valorizar os 

pequenos sinais da manifestação de Deus no cotidiano, po-

dem nos ajudar. Isto porque sua presença sempre é discreta, 

humilde, quase imperceptível: “Este é o sinal: encontrareis 

um menino envolto em faixas e deitado numa manjedoura” 

(Lc 2,12). Só os humildes compreendem esta linguagem do 

amor de Deus.  

 Contudo, o Natal e nossa fé não são uma realidade 

meramente intimista, que se dá somente no coração humano. 

O Papa Francisco nos disse: “Cada vez que nos encontramos 

com um ser humano no amor, ficamos capazes de descobrir 

algo novo sobre Deus. Cada vez que os nossos olhos se 

abrem para reconhecer o outro, ilumina-se mais a nossa fé 

para reconhecer a Deus” (EG 272). O caminho da solidarie-

dade humana e da paz são consequência de nossa comunhão 

em Cristo, que reconhecemos em cada rosto humano, sem 

distinções.  Feliz e Abençoado Natal! 
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Síntese, gratidão e esperança 

 
 Síntese, gratidão e esperança são palavras que mar-

cam o fim de ano. O tempo, com sua contagem cronológica, 

com suas estações na natureza, com seu ritmo litúrgico na 

vida de fé ou com suas vivências pessoais significativas 

sempre é uma característica humana. O tempo é humano. 

Somos nós que oferecemos a ele a importância, a intensida-

de, o significado ou não. Ele pode ser somente o suceder de 

dias ou um kairós, um tempo oportuno, um momento pleno 

da graça de Deus.  

 Fim de ano é tempo de síntese. Humanamente, o 

tempo vivido foi a oportunidade que Deus proporcionou 

para construirmos história, pessoal, familiar e social. Quan-

do se conclui um período, um ano, costumamos fazer o 

exercício da síntese. A memória viva dos fatos, das pessoas, 

do que fizemos ou deixamos de fazer deixaram marcas em 

nós. Construímos relações, que podem ter sido de fraterni-

dade, acolhida e respeito. Ou talvez, não. A capacidade de 

fazer síntese nos permite tomar a vida nas mãos, reconhecer 

os erros, decidir-se a perdoar e alegrar-se com o bem vivido.  

O momento da síntese, da avaliação, é propício para unificar 

a existência, recolhendo os fragmentos que tenham fugido 

de nosso projeto de vida. É, também, a oportunidade para 

firmar convicções e projetar. O que permaneceu de bom? 

Lembremos, só a amor permanece, tudo o mais passa (cf. 

1Cor 13,1-13).  

 Fim de ano é tempo de gratidão. Para um cristão, o 

tempo é permeado pela presença iluminadora de Cristo, luz 

do mundo. Tudo tem a ver com Ele, pois, como nos disse 

Paulo: “Nele nos movemos, existimos e somos” (At 17,28). 

A presença de Deus, que perpassa todos os momentos, atin-

ge o modo como vemos e inserimos as pessoas em nossas 

vidas. A gratidão vai a Deus em primeiro lugar, mas ela 
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inclui e deve se expressar nas pessoas com as quais vive-

mos, atuamos, trabalhamos. A gratidão renova a certeza de 

nossa contingência. Em tudo o que somos, dependemos de 

outros: de Deus, a nossa vida; de nossos familiares, a aco-

lhida, o cuidado e a educação; dos que convivem e atuam 

conosco, a construção de projetos comuns. Na sociedade 

humana, a teia que nos liga, faz com que cada ação, cada 

projeto tem a ver com toda a humanidade. É tempo de dizer, 

muito obrigado. Não custa sermos gratos! 

 Fim de ano é tempo de esperança. Não obstante as 

dores e dificuldades vividas, a passagem da página do ano 

permite que continuemos a sonhar, a esperar. Ainda vivendo 

o tempo do Natal, fomos recordados que caminhamos sem-

pre na companhia do Emanuel, o Deus Conosco. A fé cristã 

nos faz olhar para o futuro. Ela é marcada pela promessa de 

Deus que é fiel (cf. 1Cor 1,9). O mundo e a história estão 

nas mãos de Deus. Nossa segurança é a confiança em Deus. 

“Verdadeiramente, mil anos aos teus olhos, são como o dia 

de ontem, que já passou, e como as poucas horas das primei-

ras vigílias da noite” (Sl 90,4). 

Memória agradecida pelo ano passado. Esperança renovada 

para o ano 2019. Na fé, dizemos, “tudo é graça” (Santa Te-

rezinha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


