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o editor

E

u creio!
Nós cremos!
Eis a esperança de todo cristão:

Crer com a Igreja e na Igreja
A morte, a certeira experiência que atinge todo ser
vivo é, aos olhos dos não crentes, uma grande tragédia. Sim, uma inevitável tragédia do percurso existencial humano.
A morte, sob a ótica dos crentes é uma realidade
mística do existir. É um salto! O ser humano, peregrino
nesta vida, parte, após uma vida de comunhão com a
Igreja, para a Pátria Definitiva, o céu.
O segundo dia de novembro é vivido por todos os
cristãos com muita esperança. É dia, sem dúvida, de
muita saudade. E muito são os gestos que diminuem o
grande espaço entre o tempo e a eternidade: as Missas, as velas acesas, as flores e as visitas, às sepulturas.
Deus fez sua a nossa morte, para fazer nossa, para
sempre, a sua vida. Eu creio! Nós cremos, na vida eterna!

palavra amiga

QUEM NOS SEPARARÁ DO
AMOR DE DEUS? (Rm 8, 35)

C

onsiderar o fato da morte de Jesus, após sua
crucificação, não exige que se tenha uma experiência de fé, pois nisso também creem os judeus e os pagãos, isso seria simplesmente considerar
um fato histórico. Porém, para nós que cremos e valorizamos o dado da fé cristã, é a Ressurreição de Cristo

Dom José Lanza Neto
Bispo Diocesano

que consideramos como um grande evento da História
da Salvação e, assim, cremos que Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou.
Estamos vivendo tempos difíceis e sem respostas
para muitas situações, perguntas e dúvidas. A pandemia evidenciou e ampliou o sofrimento, a solidão, a
pobreza e as injustiças, já presentes no período pré-pandêmico.
Temos experimentado o desânimo, a decepção, o
cansaço e, até mesmo, a amargura conformista, que
nos tira a esperança, tem se apoderado do nosso olhar.
Durante o tempo pandêmico, todos sofremos pela perda de pessoas próximas e queridas; foi nos tirado até
a digna despedida de nossos falecidos.
Muitos se foram sem a oportunidade de velar seu
falecido, ficaram com a imagem de sua entrada no hospital e ali ocorreu o último encontro. Ao que parece
ali, foram sepultadas a esperança de vida eterna e a
confiança do encontro definitivo com o Senhor. Experimentamos a frieza diante da morte, empurrados para
dentro de uma visão puramente pragmática, materialista e profundamente desumana.
É necessário anunciar com toda força a Ressureição
do Senhor e acreditar no poder do Filho de Deus que
venceu a morte, a escuridão, para que uma nova luz brilhe para todos que acreditam. Numa realidade absolutamente materialista, o que vale é só o que se constrói
nesta vida, porém para nós cristãos isso é frustrante e
muito pequeno em relação às promessas feitas por JeComunidades em Comunhão | 5 | Diocese de Guaxupé

sus: “Na casa de meu Pai há muitas moradas” (Jo 14,
2). O ser humano é feito para o absoluto que já começa nesta vida e tem seu fim último no encontro eterno
com o Criador, nosso Pai.
Queremos, neste mês de novembro, quando recordamos nossos falecidos, lembrarmos e rezarmos o
que nos diz o prefácio para a missa dos fiéis defuntos:
“Nele (em Cristo) brilhou para nós a esperança da feliz
ressureição. E, aos que a certeza da morte entristece,
a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os
que creem, a vida não é tirada, mas transformada. E
desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado no céu, um
corpo imperecível” (Missal Romano, p. 462).
Nada mais justo do que celebrarmos com respeito
e dignidade aqueles e aquelas que já se encontram na
casa do Pai. Vivamos motivados e esperançados das
promessas de Cristo de um dia estarmos todos reunidos na casa do Pai.
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opinião

TRILHAR
PARA/COM/EM CRISTO

R

espira. Organize sua mente, seu espírito e seu
coração. Durante a vida, há em sua frente vários caminhos a seguir. Qual deve escolher? Para
onde ir?
Muitas vezes, um destes caminhos pode parecer o
mais fácil - caminhada leve, estrada sem altos e baixos... Será esta a sua opção? Certamente, este caminho saciará o seu desejo, sua ambição.
Você está tentado seguir por este atalho, mas este
não é o caminho que Deus te aconselha. Está quase
soltando as mãos de sua missão.
Suas pernas começam a se agitar,
querendo dar o primeiro passo.
Mas, Deus te
vê, ele é sua força
na hora do medo e
da indecisão. Olhe
para o céu, veja a
luz do sol! É quente como um abraço divido... é forte,
ilumina, abençoa.
Jacqueline Lopes

Lembre-se, Santo Inácio de Loyola nos revelou que
o caminho a se seguir é aquele que o evangelho está
presente. É caminhar com Jesus. O Santo menciona:
“A vitória mais bela que se pode alcançar, é a vitória
sobre si mesmo”. Por isso, se fortaleça em oração, não
escute a “voz do inimigo”.
Quando não souber que rumo tomar. Respira. Reze
a oração que te acolhe: “...E não nos deixeis cair em
tentação. Mas livrai-nos do mal, amém.”
Há trilhas que parecem difíceis. Não tenha medo!
Se este é seu caminho, trilhe com Jesus. Quando estiver nele, olhe para trás e veja suas pegadas. Em cada
uma, a história de suas conquistas, da sua missão, da
sua fé, do Amor de Cristo em ti. Siga firme em seu trilhar, rumo ao coração de Deus.
Confie. “Ninguém sabe o que Deus faria de nós,
se não opuséssemos tantos obstáculos à sua graça.”
(Santo Inácio de Loyola).
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em pauta

O SENTIDO
CRISTÃO DA MORTE

A

morte do homem é considerada antinatural. Na
filosofia, salienta-se que a alma é racional, de
acordo com a sua incorruptibilidade, está adaptada ao seu fim específico, que é a bem-aventurança
perpétua.
Pe. Marcos Alexandre Justi, O.Cist.

Na economia da salvação das almas e de sua recondução a Deus, insere-se a Encarnação do Verbo,
pois é na pessoa do Cristo (que, por união hipostática,
reúne em si as duas naturezas: humana e divina, deificando a carne pela união com o Verbo) que ao homem
é dada a oportunidade de recuperar a possibilidade
de unir-se ao Criador (São Tomás de Aquino).
No sentido cristão, a morte sempre implica uma exclamação, uma surpresa; mas não há outra resposta:
morrer significa caminhar ao encontro da eternidade.
Pois, para quem pratica a religião, a vida não é tirada,
mas transformada. Os fiéis, por sua vez, anseiam pela
eternidade; e, nessa dimensão, a impressão que fica é
a última!
Por natureza, a morte em si não é bonita, mas possui uma beleza ímpar, uma vez que, após a morte, o
homem não é mais submetido ao tempo e ao espaço.
Assim, fica claro que não acreditamos em reencarnação: cremos, pois, que a alma criada por Deus sobrevive após a separação do corpo e tende a se encontrar com seu criador e a receber a recompensa por
sua vida, ou a condenação por seus crimes.
Desse modo, a vida é única, vivida nesta terra uma
só vez. Ninguém vive para o outro nem morre para o
outro, somos matéria e espírito; assim, temos algo de
divino em nós.
Dentro desse mistério, segundo a tradição cristã,
temos três destinos para a alma do indivíduo, quais seComunidades em Comunhão | 10 | Diocese de Guaxupé

jam: o céu, o inferno e o purgatório, os quais não são
lugares geográficos, mas estados.
O céu constitui o mistério da participação plena de
Deus.
O purgatório, por sua vez, é para as almas que estão
destinadas ao céu, mas precisam, antes, viver o estado
de purificação. A Igreja chama purgatório a esta purificação final dos eleitos que é absolutamente distinta
do castigo dos condenados.
Já o inferno é o distanciamento do mistério, o destino daqueles que não aceitaram a salvação concedida por Deus. Desse modo, não há mais participação
no amor de Deus, mas o castigo; ou seja: o lugar de
quem, em sua vida terrena, desejou o mal, fez o mal e
rejeitou o Sumo Bem, que é Deus e a sua salvação.
É válido lembrar que Deus não condena ninguém
ao inferno, que é a autoexclusão da graça, isto é, uma
decisão da pessoa que, no uso do seu livre-arbítrio,
rompeu com Deus.
Estamos cada vez mais nos aproximando do fenômeno da morte, pois toda a nossa vida de fé se encaminha para o momento da partida para a casa permanente do Pai. Temos que tomar consciência de que a
vida do homem, por ser criação, tem um começo e um
fim.
A vida é um dom de Deus, porém estamos de passagem neste mundo e, a qualquer momento, podemos
Comunidades em Comunhão | 11 | Diocese de Guaxupé

perder alguém querido, alguém que amamos. Por isso,
devemos trocar o medo pelo respeito, uma vez que o
medo nos leva ao afastamento, e o respeito à admiração.
Assim, quem ainda não perdeu um ente, é bom que
se prepare. O Senhor está atento às nossas necessidades, quer nos ouvir.
Ao olharmos para a morte devemos valorizar a vida,
retomarmos os laços e motivarmos todo sentido final.
No sentido cristão, celebrar a vida é aproximar-se
da realidade mais profunda da mistagogia na Ressurreição em e pelo Cristo, bem como acreditar na Parusia, estando em plena funcionalidade da misericórdia
do Pai, que é Amor!
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espiritualidade cristã

CONVIVENDO COM O MAL

D

e onde vem o mal? Preocupação que nos acompanha e não nos deixa em paz. A Teologia fala
do mysterium iniquitatis,” o mistério do mal”, a
filosofia e a psicologia apresentam diferentes perspectivas.
O escritor alemão, o beneditino Anselm Grün, em
seu livro “Convivendo com o mal: A luta contra o demônio no monaquismo antigo”, realiza pertinente reflexão. Defende a importância de levarmos a sério os
fenômenos observados pelos padres do deserto, mesmo que na contemporaneidade
esses fenômenos recebem
outros nomes, dados pela
psicologia.
Segundo Anselm Grün,
os monges ensinam;
“não podemos eliminar o mal do mundo,
temos que tirar-lhe
a força”, o importante para eles era a experiência no confronto com o próprio mal.
Roberto Camilo Orfão Morais
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Antes de especular sobre sua essência, se concentravam em explicar suas técnicas, embora fossem crentes
em sua existência.
Citando Evágrio Pôntico, ressalta-se duas técnicas
diferentes de influência do mal: “a luta por meio das
coisas e acontecimentos do mundo exterior, e a luta
por meio dos pensamentos e imagens, fantasias”, essa
última considerada tortuosa, pois para os antigos monges, o verdadeiro combate trava-se na parte emocional da alma.
Com a afirmação de Evágrio Pôntico, “todo excesso provém dos demônios”, Anselm Grün aponta que a
falta de moderação do mal significa exatamente não
levar em conta as circunstâncias em que determinados comportamentos devem ser observados; “no momento errado aconselham o que é certo, e com isso o
transforma em errado”. São atitudes diabólicas, o que
separa, coloca as leis e as tradições arcaicas acima do
amor.
O livro salienta que no monaquismo antigo, as chamadas técnicas dos demônios, são na realidade mecanismos da psique humana, caminhos engenhosos pelos quais os pensamentos e paixões tentam dominar o
ser humano.
Descreve a chamada doutrina dos oito vícios, desenvolvida por Evágrio Pôntico e Cassiano: Gula, Luxuria, Cobiça, Tristeza, Ira, Acídia, Vaidade e Orgulho.
Sendo que para ele, os três primeiros, Gula, Luxuria e
Cobiça são “instintos básicos, que fazem parte da natuComunidades em Comunhão | 14 | Diocese de Guaxupé

reza humana; devem ser integrados, é preciso que lhe
seja imposta a reta medida”. Os três seguintes; Tristeza, Ira, Acídia, são complexos de ser superados, exigindo; “equilíbrio da alma e uma maturidade interior, que
só podemos chegar quando nos ocupamos e nos abrimos sem reservas para Deus”. A Vaidade e o Orgulho,
são as mais difíceis de se combater, sendo necessário;
“sinceridade para consigo mesmo e para relação com
Deus”, utilizando-se nessa luta do método antirrético.
Por fim, expõe que não se deve desgastar com o
mal, e ter sim, maturidade em lidar com ele, aprender
a transformá-lo, com toda tranquilidade da alma (ataraxia). Resumindo, a convivência com o mal, como a
descrita pelo monaquismo antigo, Anselm Grün utiliza-se das palavras de um psicólogo da atualidade, Andrew Bard Schmookler:
“O bem não irá governar o mundo no dia em que
vencer o mal, mas sim no dia em que nosso amor ao
bem não pretenda mais realizar-se como triunfo sobre
o mal. Quando a paz vier, ela não será criada pelos que
de si fizeram santos, mas sim pelos que com humildade aceitaram sua condição de pecadores”.
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vamos lá, jovem!

JOVEM PROTAGONISTA
DA NOVA EVANGELIZAÇÃO

O

contexto das artes insere-nos em uma congruência do reconhecimento do ser em relação
aos outros, à capacidade de observação e a
percepção sensível a tudo que nos rodeia. Utilizo do
arcabouço de denominações advindo das artes e faço
uma dinâmica em forma de leitura para refletirmos nosso posicionamento enquanto jovem cristão.

Guilherme Henrique Pires Bonifácio

Na construção de uma peça cênica, sua estruturação é feita em atos que refletem a exposição geral de
um tema e na sequência o aprofundamento do mundo
e seus personagens; na reflexão do ser cristão, podemos visualizar esse caminhar seguro sobre cada momento de nossa vida, quando Deus nos fala em Eclesiastes 3 que tudo tem o seu tempo determinado, e há
tempo para todo o propósito debaixo do céu.
Na composição de personagens, temos a apresentação dos protagonistas que possuem um papel relevante ou de destaque numa situação e os coadjuvantes que são auxiliares para desenvolver a peça; aqui
trago a observação da denominação protagonista em
seu sentido de Destaque e Ação.
Na conjuntura do Destaque, o Protagonista sempre
será Jesus, como instruído em João 14: “Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida”; e na vertente da Ação, lembramos do nosso servir, e todos podemos ser protagonistas, em uma orientação que somos chamados a
agir, a não se esconder e revelar Cristo a todos a nossa volta, assim como ordenado em Marcos 16: “ide por
todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura!”
Desde o início desse tempo adverso, em que fomos
limitados das oportunidades presenciais, fomos convidados a nos unirmos e reinventarmos nossas formas de
evangelização, podendo nos reunir pelas redes, rezar
de onde estivermos, partilharmos a vida sem medo,
doar-nos ao próximo por diversos caminhos e levar alegria em todos os locais e a todos ao nosso redor.
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Meu caro jovem, você está trilhando sua jornada ou
esperando a cortina fechar?
Encerro aqui parafraseando um importante pedido
que nosso Papa Francisco fez-nos e continua sendo
substancial hoje e para nossas ações futuras:
Por favor, não deixem para outros o protagonismo
da mudança! Vocês são aqueles que tem o futuro! Continuem a vencer a apatia, dando uma resposta cristã às
inquietações sociais e políticas que estão surgindo em
várias partes do mundo. Peço-lhes para serem construtores do mundo, trabalharem por um mundo melhor. Queridos jovens, por favor, não olhem a vida da
varanda, entrem nela!
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agradecer e celebrar
NOVEMBRO
Natalício
01 Seminarista Walisson José Correa
02 Padre Bruce Éder Nascimento
03 Monsenhor José dos Reis
04 Padre Luiz Gonzaga Lemos
05 Padre Darci Donizetti da Silva
06 Padre Paulo Sérgio Barbosa
07 Padre Norival Sardinha Filho
13 Padre Juliano Borges Lima
20 Frei Mário Mazuchi de Novaes, OFMCap.
23 Padre Antônio Garcia
Ordenação
09 Padre João Batista da Silva
14 Padre Maurício Marques da Silva
25 Padre Antônio Carlos Maia
25 Padre Leandro José de Melo
26 Padre José Donizetti de Faria (Religioso)
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