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Bento XVI: conheça a vida 
do Colaborador da Verdade
Cooperador ou colabo-
rador da verdade é a sua 
tradução literal. Mais do 
que um lema, “colabora-
dor da verdade” é uma 
chave de leitura para 
compreender a vida do 
Papa Emérito, desde o 
seu berço e sua infância.
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Libertação 
dos apegos

A VOZ DO PAPA

Com o seu espírito de ser-
viço, e este é um verdadeiro 
espírito de serviço, com a sua 
capacidade de abrir espaço a 
Jesus, João Batista nos ensi-
na uma coisa importante: a 
libertação dos apegos. 

18° Congresso 
Eucarístico 
Nacional e 6° Dia 
Mundial do Pobre

Tivemos neste ano a feliz coin-
cidência da Celebração do 18° 
Congresso Eucarístico Nacio-
nal de Olinda e Recife e o 6° 
Dia Mundial do Pobre, lembra-
do e celebrado em quase todas 
as comunidades do mundo.

A VOZ DO PASTOR
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Ordenação Diaconal Sr.
Guilherme Mario Saedt
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Ordenação Presbiterial Diac
Gilberto José de Farias Lima
Minha história é uma história comum como 
tantas outras. Eu era um jovem normal, que 
queria viver a vontade de Deus em minha vida. 
Conheci uma moça, que queria o mesmo que 
eu, então começamos a namorar. Tínhamos 
sede de Deus, fundamos um grupo de oração e 
juntos lutávamos por viver a nossa fé. 

Página 3

Aconteceu no dia 08 de dezembro de 
2022, na paroquia Nossa Senhora Aparecida 
de Água Boa-MT, a ordenação Diaconal de 
GUILHERME MARIO SAEDT. Guilherme 
foi convidado na década dos anos 80, pelo 
Padre José Aparecido Sioffi  , pároco naquela 
época e pelo Bispo Dom Antônio Sarto, então 
Bispo da Diocese de Barra do Garças.
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Nos dias 10 e 11 de dezembro de 
2022 aconteceu no CENE – Cen-
tro Nova Evangelização (CNBB 

Assembleia Regional da Catequese - 2022
Regional Oeste 2), a Assembleia 
Regional da Catequese.
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Opção preferencial 
pelos pobres
Vestuário vistoso e brilhante, 
o cuidado meticuloso com os 
objetos sagrados, a primazia do 
templo sobre as “ovelhas perdi-
das” e o formalismo rigorosa-
mente ritual da liturgia - tudo 
isso tende a esconder um vácuo 
e um vazio teológico e solidário 
cada vez mais profundo e, ao 
mesmo tempo, cada vez mais 
superfi cial.
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Tivemos neste ano a feliz 
coincidência da Celebração do 
18° Congresso Eucarístico Na-
cional de Olinda e Recife e o 6° 
Dia Mundial do Pobre, lembra-
do e celebrado em quase todas 
as comunidades do mundo. O 
Congresso Eucarístico ini-
cialmente marcado para o ano 
2020, teve que ser transferido 
para os dias 11 a 15 de novem-
bro de 2022, por causa do sur-
to pandêmico da COVID 19. 
O Congresso teve como tema: 
“Pão em todas as mesas” e o 
Lema: “Repartiam o Pão com 
alegria e não havia necessita-
dos entre eles” (cf. At 2,46).

 A celebração Eucarística de 
Abertura, dia 11, sexta-feira foi 
presidida pelo Legado Pontifí-
cio, Cardeal Antonio Marto, de 
Fátima, Portugal. A Celebração 
Eucarística de Conclusão, no 
dia 15, às dezesseis horas tam-
bém foi presidida pelo Legado 
Pontifício. Destacam-se duran-
te o Congresso Eucarístico, as 
Celebrações Eucarísticas (no 

dia 12 com catequese pública 
nas paróquias da Arquidiocese; 
dia 13, Primeira comunhão nas 
paróquias e no dia 14 celebra-
ção Eucarística, numa das co-
munidades de cada Paróquia); 
o Simpósio Teológico, nos 
dias 12 a 14 realizou-se com 
as Conferências, Ofi cinas e 
Duas Catequeses Públicas. No 
dia 12 também houve o Mo-
mento Mariano, às 18h, e Vi-
gília das Juventudes, ás 20hs. 
No dia 15 os participantes do 
Congresso tiveram “Um olhar 
sobre a cidade”: às 9hs visi-
ta e inauguração da Casa do 
Pão; às 10hs Encontro de Co-
ros, na “Basílica do Carmo”; 
às 15hs Apresentação Musical 
e 16hs Celebração Eucarística 
de Conclusão no Marco Zero, 
e Procissão com o Santíssimo 
Sacramento até o Pátio da Ba-
sílica do Carmo.    

Para o “Dia do pobre”, 
que foi introduzido pelo Papa 
Francisco, a ser celebrado em 
todos os anos no 33° Domingo 
do Tempo Comum, conforme 
o Documento Conclusivo do 
Ano Santo da Misericórdia de 
2016. No dia 13 de junho o 
Papa Francisco enviou para a 
Igreja Universal, a Mensagem 
para o VI° Dia Mundial dos 
Pobres deste ano e propôs a ex-
pressão tirada do texto de São 
Paulo aos Coríntios: “Jesus 
Cristo fez-se pobre por vós” 
(2Cor 8,9). 

O Papa lembra na introdu-
ção da mensagem que o mundo 
estava para sair da Pandemia 
da COVID 19, quando surge 

uma nova catástrofe: a guer-
ra da Ucrânia. O Dia Mundial 
dos Pobres no dizer do Papa, 
torna este ano como uma sadia 
provocação que ajuda a refl etir 
sobre o nosso estilo de vida e 
as inúmeras pobrezas atuais. 
O Papa se pergunta: quantos 
pobres gera a insensatez da 
guerra. E recorda que os mais 
atingidos pela guerra são as 
pessoas indefesas e frágeis. 
Manter o olhar fi xo em Jesus, 
que “sendo rico, se fez pobre 
por vós” deve ser a atitude dos 
cristãos. Já no II° século, São 
Justino testemunha que os cris-
tãos se reuniam no domingo 
para celebrar a Eucaristia, e os 
que “possuem bens em abun-
dância, os colocam à disposi-
ção de quem preside para que 
socorra os órfãos, as viúvas, os 
doentes e os que se encontrem 
em necessidade”.  O texto do 
Apóstolo tem como motivo 
relançar a coleta em favor dos 
cristãos da Comunidade de Je-
rusalém em necessidade. Ele 
percebeu que a comunidade de 
Corinto esmorecera e perdera 
o impulso de levar adiante tal 
iniciativa. 

A solidariedade é precisa-
mente partilhar o pouco que 
temos com quantos que nada 
tem. Para desenvolver a soli-
dariedade é preciso fazer cres-
cer o sentido de comunidade e 
comunhão, como estilo de vida. 
Tal experiência está sendo feita 
por Países com crescimento do 
bem estar, que está sendo parti-
lhada. O Apóstolo pretende pôr 
à prova a sinceridade do amor 

18° Congresso Eucarístico Nacional e 6° Dia Mundial do Pobre
na atenção e solicitude pelos 
pobres, que tem sua motivação 
mais forte na opção do Filho 
de Deus. No caso dos pobres 
não servem as retóricas, precisa 
arregaçar as mangas e pôr em 
prática a fé e superar a indife-
rença. Não se trata de um com-
portamento assistencialista com 
os pobres, mas sim que haja 
igualdade (2 Cor 8,13). Há uma 
pobreza que nos torna ricos, o 
amor recíproco, que nos faz car-
regar os fardos uns dos outros, 
para que ninguém se sinta aban-
donado: estamos no mundo 
para ter uma vida digna e feliz.

Há uma pobreza que humi-
lha e mata e outra que liberta e 
nos dá serenidade. A que mata é 
a miséria da cultura do descarte. 
A pobreza libertadora é a opção 
responsável de alijar quanto há 
de supérfl uo e apostar no essen-
cial. O grande paradoxo da vida 
de fé é: a pobreza de Cristo que 
torna-nos ricos: é o seu amor que 
não se fecha a ninguém, mas vai 
ao encontro de todos; assumiu a 
condição humana; fez-se Servo 
obediente até a morte de cruz (Fl 
2,6-8); fez-se Pão da Vida (Jo 
6,60), para que à ninguém falte o 
necessário. Carlos de Foucauld, 
canonizado no dia 15 de maio, é 
um exemplo a ser seguido. Nas-
cido rico, renunciou a tudo para 
seguir Jesus e com ele tornar-se 
pobre e irmão de todos. “Não 
desprezemos os pobres, são nos-
sos irmãos em Deus. Eles apre-
sentam-nos Jesus, o operário de 
Nazaré... Não deixemos de ser 
pobres, irmãos dos pobres”.

Dom Protogenes José Luft

Com o seu espírito de ser-
viço, e este é um verdadeiro 
espírito de serviço, com a sua 
capacidade de abrir espaço a 

Jesus, João Batista nos ensina 
uma coisa importante: a liber-
tação dos apegos. Nos ensina 
a nos libertar dos apegos. Sim, 
porque é fácil se apegar a pa-
péis e cargos, à necessidade 
de ser estimado, reconhecido 
e premiado. Isso, embora na-
tural, não é uma coisa boa, 
porque o serviço envolve a 
gratuidade, o verdadeiro ser-
viço envolve a gratuitidade, o 
cuidar dos outros sem vanta-
gens para si, sem segundas in-
tenções, sem esperar na troca 
em troca. Nos fará bem culti-

Libertação dos apegos

(Papa Francisco)

var, como João, a virtude de 
nos afastarmos no momento 
oportuno, testemunhando que 
o ponto de referência da vida 
é Jesus. Afastar-se, aprender a 
dizer adeus. Cumpri esta mis-
são, fi z esta reunião, me colo-
co de lado e abro espaço para 
o Senhor. Aprender a se colo-
car de lado, não pegar algo 
para ter um retorno para nós.

A seguir, Francisco convi-
dou a pensar “em como isso é 
importante para um sacerdote, 
que é chamado a pregar e cele-
brar não por protagonismo ou 

interesse, mas para acompanhar 
os outros a Jesus. Pensemos em 
como é importante para os pais, 
que crescem os fi lhos com tan-
tos sacrifícios, mas depois têm 
que deixá-los livres para seguir 
seu caminho no trabalho, no 
matrimônio, na vida. É bonito 
e justo que os pais continuem 
garantindo a sua presença, di-
zendo aos fi lhos: “Não os dei-
xaremos sozinhos”, mas com 
discrição, sem intromissão. A 
liberdade de crescer”.

A VOZ DO PAPA
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MATÉRIA DIOCESANA

Aconteceu no dia 08 de 
dezembro de 2022, na pa-
roquia Nossa Senhora Apa-
recida de Água Boa-MT, a 
ordenação Diaconal de GUI-
LHERME MARIO SAEDT.

Guilherme foi convidado 
na década dos anos 80, pelo 
Padre José Aparecido Sioffi, 
pároco naquela época e pelo 
Bispo Dom Antônio Sarto, 
então Bispo da Diocese de 
Barra do Garças.

Primeiramente iniciou-
-se os estudos de segundo 
grau para obter um melhor 
aproveitamento relativo aos 
estudos de teologia em nível 
superior ministrado pelo Iteo 
– Instituto Teológico do Cen-
tro Oeste – extensão da Pon-

Ordenação Diaconal Sr. Guilherme Mario Saedt

tifícia Universidade   Nossa 
Senhora da Assunção de São 
Paulo, estudo esse realizado 
durante o período de férias, 
em período integral, durante 
três anos.

Concluindo os estudos em 
2001, apresentou-se ao Se-

nhor bispo dom Antônio Sar-
to, que já padecia de doença 
grave e sugeriu para aguardar 
a posse do novo bispo, que 
aconteceu em 2006.

Com a posse de Dom Pro-
togenes José Luft, esse soli-
citou que aguardasse um de-
terminado período de tempo, 
porém que Guilherme ficasse 
a disposição da Escola de Te-
ologia para leigos, da diocese 
realizado no período de férias 
quinze dias no mês de janeiro 
e quinze dias em julho, du-
rante dois anos.

Coordenou a escola du-
rante quatro anos e posterior-
mente coordenou a escola de 
formação diocesana e mais 
tarde coordenou a Renovação 
Carismática Católica – RCC, 
de Água Boa e mais tarde 
coordenou a Renovação Ca-
rismática Católica - RCC da 
diocese, adiante coordenou 

em nível paroquial e diocesa-
na os Ministros Extraordiná-
rios da Distribuição da Sagra-
da Comunhão.

No início do ano de 2017, 
Deus levou a Família do filho 
primogênito e sua esposa foi 
acometida por doença grave 
maligna e Guilherme ficou 
muito doente ficando em 
tratamento por um período 
aproximado de cinco anos.

Guilherme nunca desistiu 
de sua convicção religiosa e 
após vinte anos concluiu-se o 
chamado que Deus lhe fazia 
a tanto tempo, culminando 
com sua ordenação diaconal 
permanente.

Guilherme é casado com 
dona Marisa a 47 anos, e tem 
mais um filho (Rafael) que 
Deus agraciou com 4 filhos, 
todos participam assidua-
mente na messe do Senhor.

DATAS          EVENTOS LOCAL RESPONS. 
              JANEIRO   

01 Santa Maria Mãe de Deus Paróquias Paróquias  
20 Festa de São Sebastião  Nova Xavantina 

Cocalinho 
Paróquias 

21 II Encontrão ECC  Paróquia S. Antônio Pe Valdomiro 
22 Domingo da Palavra Paróquias Parcos  

    27 a 29 Ampliada nacional das CEBs Rondonópolis Rondonópolis 
28 Retiro Espiritual da Catequese Torixoréu Forania Sul 

 

ATIVIDADES DIOCESANAS

Aniversariantes do Mês de Janeiro
Pe Wallace Teófilo Marques 06/01
Pe Joseph Tran Vãn Lich, SDB 20/01
Ir. Adalbert Heide  05/01
Ir. Maria Reni Gauer  07/01
Ir. Maria Eleane da Silva 01/01

Ir. Isabel Aparecida Rodighero 03/01
Lenice Araújo da Silva Schuck 20/01 Catequese

Que Deus, em sua infinita bon-
dade, lhe dê tudo de bom que você 
merece. Que você tenha muita ale-
gria, paz, saúde, sucesso e felici-

dade. Parabéns! Mais um ano se 
passou para que pudéssemos con-
templar as benção do Senhor por 
meio de sua vida.
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“Cooperatoris Veritatis “ 
foi o lema escolhido por Bento 
XVI quando se tornou arcebis-
po de Munique e mantido por 
ele quando eleito Papa.

Cooperador ou colaborador 
da verdade é a sua tradução li-
teral. Mais do que um lema, 
“colaborador da verdade” é uma 
chave de leitura para compre-
ender a vida do Papa Emérito, 
desde o seu berço e sua infância.

A infância e a juventude 
de Bento XVI em uma 

Alemanha Nazista

O futuro Papa nasceu na 
Alemanha, em Marktl am Inn, 
na Baviera, em 16 de abril de 
1927. Era um Sábado de Ale-
luia. Nesse mesmo dia, o jo-
vem Joseph Ratzinger foi bati-
zado — era um costume desde 
a Igreja Primitiva ter muitos 
batismos formais nessa data.

O próprio Santo Padre con-
sidera essa coincidência um 
desígnio da Providência:

Ser a primeira pessoa bati-
zada com a nova água foi con-
siderado um ato significativo 
da Providência. Sempre senti 
muita gratidão por ter minha 
vida imersa no Mistério da Pás-
coa desse modo.. quanto mais 
penso nisso, mais me parece 
adequado para a natureza da 
nossa vida humana: ainda esta-
mos esperando a Páscoa; ainda 
não estamos diante da luz ple-
na, mas caminhamos rumo a 
ela repletos de confiança.

Citação retirada do nos-
so livro História dos Papas 
(2022), p. 503.

Bento XVI: conheça a vida 
do Colaborador da Verdade

Era o irmão caçula, tendo 
dois irmãos. Seu pai, também 
Joseph Ratzinger, era policial e 
a família toda era católica - seu 
tio, George Ratzinger foi mem-
bro do Partido Central Católico 
dos parlamentos bávaro e ale-
mão. Por isso mesmo Joseph 
pai opôs-se cada vez mais ao 
Partido Nazista. Recusava-se 
a fazer vista grossa quando os 
nazistas violavam as leis e aca-
bou por ser rebaixado e trans-
ferido várias vezes.

Ele se aposentou mais cedo, 
mesmo sabendo que isso agra-
varia a situação financeira da 
família, pois se recusava a ser-
vir ao exército nazista.

A infância e a juventude 
do Papa Emérito foi profunda-
mente marcada pela ascensão 
do nazismo. Viu seu pároco ser 
espancado antes da celebração 
de uma Missa, viu um primo 
seu com síndrome de Down 
ser levado para ser morto pelos 
nazistas, mas também viu seus 
pais e amigos perseverarem e 
manterem uma profunda fé.

Ele entrou para o seminário 
menor, mas logo a legislação 

obrigou todos os jovens a fa-
zerem parte da juventude hi-
tlerista. Convocaram-no para ir 
à Guerra, caçoavam de si por 
querer ser padre e logo abando-
nou o quartel — mesmo saben-
do que os guardas tinham or-
dens para atirar à queima roupa 
em desertores. Ou seja, desde 
jovem, arriscava sua vida pela 
verdade e mostrava-se ser seu 
colaborador.

Padre e Teólogo Joseph 
Ratzinger

Ele e seu irmão reinscreve-
ram-se no seminário de Trauns-
tein, e depois ele foi para o 
Herzogliches Georgianum, um 
instituto teológico ligado à Uni-
versidade de Munique. Joseph 
também estudou na Escola Su-
perior de Filosofia e Teologia de 
Freising. Por fim, em 1951, foi 
ordenado em 29 de junho, festa 
de São Pedro e São Paulo.

O tomismo dominava o 
pensamento teológico de sua 
época. No entanto, o jovem Pa-
dre Ratzinger tinha uma visão 
filosófica e teológica incomum 
para o seu tempo, pois era 
agostiniano. Tornou-se doutor 
com a tese “Povo e Casa de 
Deus na Doutrina da Igreja de 
Santo Agostinho”. Em seguida, 
4 anos depois, escreveu a dis-
sertação “A teologia da história 
de São Boaventura” para obter 
sua livre-docência.

Como sacerdote, não só 
tinha uma fé exemplar, como 
também uma inteligência bri-
lhante. No período entre 1957 

e 1968, integrava o seleto gru-
po de maiores teólogos de seu 
tempo. Tanto que participou 
do Concílio Vaticano II como 
“perito” para o Cardeal Joseph 
Frings, arcebispo de Colônia 
quando tinha apenas 38 anos.

Padre Joseph Ratzinger e 
Cardeal Joseph Frings no Con-
cílio Vaticano II. 

Entre suas grandes obras 
estão Introdução ao Cristianis-
mo, Jesus de Nazaré, O Novo 
Povo de Deus e Introdução ao 
Espírito da Liturgia.

Bispo, Cardeal e 
Prefeito da Congregação 

da Doutrina da Fé.

Em 25 de março de 1977, 
Paulo VI o nomeou arcebispo de 
Munique e Fresing e em 28 de 
maio foi então consagrado bispo, 
tendo como lema, como já disse-
mos, “Cooperadores da Verda-
de”. Sobre o lema, ele explica:

“Por um lado, eu o enxer-
gava como a relação entre 
meu trabalho anterior como 
professor e minha nova mis-
são. A despeito das aborda-
gens diferentes, tratava-se de 
seguir a verdade e de estar a 
serviço dela — e continuou 
sendo assim. Por outro, esco-
lhi esse lema porque, no mun-
do atual, o tema da verdade é 
omitido quase que por com-
pleto, como algo grandioso 
demais para o homem, mas 
na verdade tudo desmorona 
quando ela está ausente.”

Citação retirada do nos-
so livro História dos Papas 
(2022), p. 507.

Em 27 de junho do mesmo 
ano, Paulo VI o fez Cardeal. 
No ano seguinte, o Cardeal 
Ratzinger participaria de dois 
conclaves - que elegeram João 
Paulo I e João Paulo II. Anos 
mais tarde, em 1981, São João 
Paulo II o nomearia Prefeito 
da Congregação para Doutrina 
da Fé - órgão responsável por 
analisar a integridade da fé e da 
doutrina na Igreja, sobretudo 
no próprio clero.

Família de Bento XVI: seus pais, sua irmã e seu irmão.
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Bento XVI no Brasil. 

Uma de suas primeiras mis-
sões foi liderar a comissão que 
preparou o atual Catecismo da 
Igreja Católica. Entrou na mira 
dos católicos liberais quando 
defendia os ensinamentos da 
Igreja sobre temas como abor-
to, homossexualidade, contra-
cepção, divórcio, educação, etc.

De tempos em tempos, cor-
rigia teólogos e seus desvios 
doutrinais. Junto com São João 
Paulo II, combateu os erros da 
Teologia da Libertação:

A subversão do signifi cado 
do texto conciliar sobre a sub-
sistência da Igreja está na base 
do relativismo eclesiológico de 
L. Boff , supra delineado, no 
qual se desenvolve e se expli-
cita um profundo desentendi-
mento daquilo que a fé católica 
professa a respeito da Igreja de 
Deus no mundo.

Congregação para Doutrina 
da Fé, Notifi cação sobre o livro 
“Igreja: Carisma e Poder” do 
frei brasileiro Leonardo Boff , 
O.F.M.

Aos poucos, São João Pau-
lo II lhe confi ara as mais diver-
sas responsabilidades:

(…) em vários momentos, 
ele foi membro do Conselho 
da Secretaria de Estado; das 
Congregações para as Igrejas 
Orientais, para o Culto Divi-
no e a Disciplina dos Sacra-
mentos, para os Bispos, para 
a Evangelização dos Povos, 
para a Educação Católica, para 
o Clero e para as Causas dos 
Santos; dos Pontifícios Con-
selhos para a Promoção da 
Unidade dos Cristãos, e para 
a Cultura; do Supremo Tribu-
nal da Assinatura Apostólica; e 
das Pontifícias Comissões para 
a América Latina, “Ecclesia 
Dei”, para a Interpretação Au-
têntica do Código de Direito 
Canônico e para a Revisão do 
Código de Direito Canônico 

das Igrejas Orientais.
Citação retirada do nos-

so livro História dos Papas 
(2022), p. 508.

À medida que a saúde do 
Papa se debilitava, o Cardeal 
Ratzinger era visto cada vez 
mais ao seu lado. Na sexta-fei-
ra santa de 2005, São João Pau-
lo II encarregou-o de liderar os 
fi éis com as meditações da Via 
Sacra no Coliseu em Roma.

O Papa João Paulo II en-
contrava-se bastante abatido 
por sua enfermidade. Sob o 
solo sagrado do Coliseu, ou-
trora regado com o sangue dos 
mártires, ouviu seu amigo reci-
tar as meditações da Via Crucis

Citação retirada do nosso 
Guia de Leitura “O Redentor 
da História”, p. 13.

O pontifi cado
de Bento XVI

Mesmo às vésperas do con-
clave, o então Cardeal Ratzin-
ger mantinha-se fi rme na de-
fesa da fé católica e no ataque 
aos inimigos da Igreja. Suas 
palavras na homilia da Missa 
de abertura do conclave, em 18 
de abril de 2005 prefi guravam 
o que seria seu pontifi cado:

Quantos ventos de doutrina 
conhecemos nestes últimos de-
cénios, quantas correntes ideo-
lógicas, quantas modas do pen-
samento… A pequena barca do 
pensamento de muitos cristãos 
foi muitas vezes agitada por es-
tas ondas lançada de um extre-
mo ao outro: do marxismo ao li-
beralismo, até à libertinagem, ao 
coletivismo radical; do ateísmo 
a um vago misticismo religioso; 
do agnosticismo ao sincretismo 
e por aí adiante. Cada dia sur-
gem novas seitas e realiza-se 
quanto diz São Paulo acerca do 
engano dos homens, da astúcia 
que tende a levar ao erro (cf. Ef 
4, 14). Ter uma fé clara, segundo 
o Credo da Igreja, muitas vezes 

é classifi cado como fundamen-
talismo. Enquanto o relativis-
mo, isto é, deixar-se levar “aqui 
e além por qualquer vento de 
doutrina”, aparece como a úni-
ca atitude à altura dos tempos 
hodiernos. Vai-se constituindo 
uma ditadura do relativismo que 
nada reconhece como defi nitivo 
e que deixa como última medi-
da apenas o próprio eu e as suas 
vontades.

Santa Missa Pro Eligendo 
Romano Pontifi ce, Homilia do 
Cardeal Joseph Ratzinger.

Muitos achavam suas pala-
vras fortes, até mesmo pertur-
badoras, todavia se consolavam 
achando ser improvável sua 
eleição. Outros achavam que 
suas opiniões pesariam bastante 
no conclave, mas poucos acha-
vam que ele seria eleito. 

No entanto, após meros 
dois dias, a fumaça branca e o 
toque dos sinos indicou a elei-
ção de um papa.

Por que o nome
“Bento XVI”?

A fumaça branca saíra às 
17:50 daquele 19 de Abril. Às 
18:40, da varanda da Basílica de 
São Pedro, ouviu-se o anúncio:

Annuntio vobis gaudium 
magnum; habemus Papam:

Eminentissimum ac Re-
verendissimum Dominum Jo-
sephum, Sanctæ Romanæ Ec-
clesiæ, Cardinalem Ratzinger 
qui sibi nomen imposuit Bene-
dicti Decimi Sexti.

Mas por que “Bento 
XVI’ (Benedicti Decimi 

Sexti)?

Seu nome, em primeiro lu-
gar, é uma homenagem a São 
Bento, pai do monasticismo 
oriental e padroeiro da Europa. 
Os mosteiros beneditinos fo-
ram fundamentais para preser-
var a cultura ocidental durante 
as invasões bárbaras. Era um 
sinal de como viria a ser seu 

pontifi cado: uma restauração 
da cultura ocidental contra o 
neopaganismo que havia se 
espalhado pela Europa e pelo 
mundo.

Por outro lado, Bento tam-
bém fazia alusão a um de seus 
predecessores: Bento XV, que 
foi papa durante a Primeira 
Guerra Mundial e tentou sem 
sucesso alcançar a paz e cujo 
pontifi cado foi marcado por 
uma reforma administrativa da 
Igreja e um caráter de abertura 
e diálogo.

As principais linhas do 
seu pontifi cado

Enquanto Papa, Bento XVI 
esforçou-se para unir a Igreja, 
restaurar a liturgia e corrigir os 
erros doutrinais que ainda se 
espalhavam.

Prezou pela reta interpre-
tação do Concílio Vaticano II 
sob o que chamou de “herme-
nêutica da continuidade”, onde 
buscava a restauração da con-
tinuidade entre o passado e o 
presente, enquanto algumas in-
terpretações do Concílio viam-
-no como uma ruptura, como 
uma nova Igreja.

Talvez tenha sido o Papa 
mais erudito da história e, cer-
tamente, um dos mais sábios 
teólogos que já viveram.

Sua primeira encíclica tra-
tou fundamentalmente do amor 
divino para com o ser humano, 
buscando resgatar o verdadeiro 
signifi cado do amor enquanto 
sacrifício, o amor que toca o 
vértice da existência. A segun-
da delas, Spe Salvi, dedicou-se 
ao resgate da Esperança cristã. 
A terceira, Caritas in Veritate, 
em homenagem ao quadragési-
mo aniversário da Populorum 
Progressio de Paulo VI, entrou 
para o rol de encíclicas sociais. 
Entre outros documentos, tra-
tou ainda da centralidade da 
Eucaristia na vida da Igreja 
com a exortação apostólica Sa-
cramentum Caritatis.

Bento XVI esteve no Brasil em três oportunidades, mas ape-
nas em uma delas como Papa.
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Nos dias 10 e 11 de de-
zembro de 2022 aconteceu no 
CENE – Centro Nova Evange-
lização (CNBB Regional Oes-
te 2), a Assembleia Regional 
da Catequese. Os trabalhos fo-
ram conduzidos pelo assessor 
do Regional Padre José Eder 
Rodrigues Lima e a Coorde-
nadora do Regional Valdirene 
Jesus de Souza. Marcaram pre-
sença representantes de todas 
as Dioceses do Regional. O 
tema, “Catequese e Missão” 
foi desenvolvido pelo Profes-
sor Padre Orivaldo Egídio da 
Silva, do clero da Arquidiocese 
de Cuiabá/MT.

Quem também marcou 
presença, em nome dos bispos 
do Regional, foi Dom Mário 

Assembleia Regional
da Catequese - 2022

Antônio da Silva – Arcebis-
po Metropolitano de Cuiabá, 
que deu sua palavra de apoio 
e incentivo para a Pastoral 
Regional da Catequese. Além 
da temática refletida, foram 
realizados momentos de par-
tilha acerca das realidades da 
Catequese nas Dioceses do 
Regional, momentos de ora-
ção e espiritualidade e plane-
jamento das ações previstas 
para o próximo ano. Com os 
‘corações ardentes e os pés 
à caminho’, os participantes 
foram enviados em Missão de 
volta às suas Dioceses.

Com informações: Maria 
Alvez – Secretária Regional 
da Catequese

A Renovação Carismá-
tica Católica da Diocese de 
Barra do Garças MT no dia 
04/12/2022 realizou mais 
uma edição do evento Dia 
de Louvor, XXXIV Vinde 
a Fonte de Água Viva, com 
o tema: “ Arrepende-te e re-
torna ao primeiro amor.” Foi 
realizado na Paróquia Nossa 
Senhora Auxiliadora, na qua-
dra da Escola Marcucci. 

Contamos com a presença 
dos pregadores: Cleverson 
José Gonçalves, Leda Gon-
çalves e Sara Liz, da Diocese 
de Primavera do Leste-MT.

A música foi ministrada 

XXXIV – Vinde a Fonte de Água Viva
por  músicos que servem nos 
Grupos de Oração  da Dio-
cese de Barra do Garças  e a 
animação foi feita pelo servo 
Wesley, do Grupo de Oração 
da cidade de Querência-MT.

Participaram pessoas de 
todos os Grupos de Oração e 
várias pastorais da Diocese. 

Iniciou às 08h00 durante 
todo o dia teve, Louvores, 
pregações, adoração ao San-
tíssimo Sacramento e encer-
rou com a Santa Missa,  pre-
sidida por Dom Protogenes 
José Luft, Bispo da Diocese 
de Barra  do Garças - MT.

Nos dias 10 e 11 de dezembro 
de 2022, aconteceu a Assembleia 
Eletiva da Renovação Carismáti-
ca Católica (RCC) da Diocese de 
Barra do Garças,  que se realizou 
no CESPA. 

Maria da Piedade Maracaí-
pes de Oliveira,  serva do Grupo 
de Oração Nossa Senhora Maria 
Rosa Mística,  da Catedral Nossa 
Senhora da Guia,  da cidade Barra 
do Garças,  foi eleita Coordenado-
ra para o biênio 2023-2024,  e para 
compor a Coordenação do Conse-
lho Diocesano,  foram nomeadas: 
Maria Sueli Correa (secretária 
Geral) e Josiane Marques Vidal  
(Tesoureira), que fazem parte do 
mesmo Grupo de Oração.

A Assembleia Diocesana, 
contou com a presença de Fa-
biana Sedlmaier, representando 
o Conselho Estadual da RCC 
de Mato Grosso, dos Coordena-
dores dos Grupos de Oração da 

Assembleia Eletiva RCC - 2022
Diocese, Grupo  Oração Nossa 
Senhora Auxiliadora da cidade 
Canarana, do Grupo de Oração 
Nossa Senhora Aparecida  da 
cidade Água Boa, do Grupo de 
Oração Cristo Reina, da cidade 
de Nova Xavantina, do Grupo 
de Oração no Poder de Deus de 
Barra do Garças, Coordenador 
do Grupo de Oração Universitá-
rio (GOU) de Nova Xavantina  e 
dos Coordenadores de Ministé-
rios da RCC da Diocese de Barra 
do Garças e com Representante 
do Grupo de Oração Nossa Se-
nhor Rosa Mística.

Só temos a louvar e bendi-
zer a Deus pelo sim desta nova 
coordenação. Conte com nossa 
ajuda e orações. Recorramos a 
Nossa Senhora da Guia, patrona 
da Diocese de Barra do Garças, 
para que possa interceder cons-
tantemente por essa nova mis-
são. Deus os abençoe!

MATÉRIA DIOCESANA



 |  7Diocese de Barra do Garças - MT Informativo Edição 140 | 2023

A opção pelos pobres 
vem sendo sistematicamente 
abandonada por boa parte do 
episcopado e do clero, para 
sequer falar dos cristãos que 
buscam a Deus de coração 
sincero. Na contramão da 
“Igreja em saída”, proposta 
pelo Papa Francisco, o que 
se vê na prática cristã, no 
modo de viver a fé e na for-
mação em geral é um retorno 
à sacristia, como refúgio das 
tempestades e turbulências 
do dia-a-dia.

Vestuário vistoso e bri-
lhante, o cuidado meticuloso 
com os objetos sagrados, a 
primazia do templo sobre as 
“ovelhas perdidas” e o for-
malismo rigorosamente ritual 
da liturgia - tudo isso tende 
a esconder um vácuo e um 
vazio teológico e solidário 
cada vez mais profundo e, ao 
mesmo tempo, cada vez mais 
superficial.

Navega-se nas ondas apa-
rentes dos modismos apre-
sentados pela mídia católi-
ca, quase que inteiramente 
descompromissada com o 
aspecto social, para evitar 
mergulhos mais profundos 
na realidade dura, fragmenta-
da e mutilada da população. 
Criam-se fã-clubes debruça-
dos sobre o próprio umbigo 
e vai-se colhendo os aplau-
sos efêmeros que exigem não 
exatamente a Boa Nova do 
Evangelho, e sim as novida-
des de um gigantesco e enga-
noso mercado da fé.

Basta percorrer os corre-
dores dos seminários ou as 
sacristias de tantas comuni-
dades e paróquias para dar-
-se conta da distância em que 
estamos dos passos do “Jesus 
histórico de Nazaré”. O Papa 
Francisco bem que tentou 
trazer o Nazareno ao centro 
da Igreja. Mas suas palavras 
e seus gestos proféticos ten-
dem a ser folclorizados, o que 
é bem mais cômodo que se-
gui-lo.

Ouve-se o “Angelus” 
com certo entusiasmo, lê-se 

Opção preferencial pelos pobres
os escritos do Santo Padre, 
acompanha-se seus gestos so-
lidários, concorda-se com sua 
denúncia sobre a “economia 
que exclui, descarta e mata”, 
mas nada disso mexe com 
nosso comportamento diá-
rio. Ao contrário, parece que 
quanto mais o pontífice bate 
nessa tecla de uma globaliza-
ção excludente, mais diversos 
setores da Igreja procuram 
esmerar-se em pompa, em 
brilho e em aplausos fáceis. 
Aplaude-se o chefe supremo 
da Igreja Católica, claro, mas 
em seguida o folclore predo-
mina sobre uma opção real 
e comprometida com os po-
bres, indefesos, abandonados 
e descartados pelo mercado 
excludente.

As congregações religio-
sas, fundadas para nos con-
duzir às periferias, aos porões 
e às fronteiras, também elas, 
com raras e boas exceções, 
acabam se acomodando na sa-
cristia das paróquias mais ren-
dosas, procurando administrar 
seus bens e suas estruturas ob-
soletas. Talvez nos institutos 
femininos, menos apegados à 
disputa pelo poder, se encon-
tre uma tentativa mais ousada 
e profética de “avançar para 
águas mais profundas”. Mes-
mo aí, contudo, não raro pre-
valecem o brilho das exterio-
ridades e a defesa dos “bens e 
estruturas”.

Como Igreja, distancia-
mo-nos do “profeta itinerante 
de Nazaré. Práticas, teologia, 
espiritualidade, opção pasto-
ral - tudo parece desmentir a 
pobreza, a castidade e a obe-
diência do Menino que nas-
ceu em Belém. Não uma po-
breza da miséria, mas aquela 
que descobriu o verdadeiro 
tesouro; não uma castidade 
estéril, mas viva e fecunda; 
não uma obediência cega e 
castradora, mas expressão da 
liberdade diante do projeto 
do Pai. Onde foi parar o ver-
dadeiro seguimento de Jesus? 

Em lugar disso, nossos 
interesses se voltam para o 

carro de último tipo, os orna-
mentos sagrados e litúrgicos, 
o bem-estar de nossas vidas, 
o ninho aconchegante da sa-
cristia. Para quê sujar mãos e 
pés quando podemos mantê-
-los limpos?! As opções pro-
féticas deram lugar a vidas 
envernizadas, das quais, de 
resto, o povo se sente dis-
tante. E sente vergonha de 
convidar o ministro de Deus 
ou a religiosa para sua casa, 
tão pobre, tão desprovida, tão 
afastada desses ilustres “ho-
mens e mulheres de Deus”!

Mas o que mais ilustra a 
falta de opção pelos pobres é, 
sem dúvida, o uso do tempo, 
a maior riqueza dos discípu-
los e missionários do Reino. 
Uns usam o tempo como “la-
tifúndio”, propriedade priva-
da, quase sempre improdu-
tiva, e devidamente cercada 
contra os pobres e intrusos. 
Tempo para o celular, a TV, 
o carro, a vida particular... e 
o tédio, pois tudo que se acu-
mula apodrece. Outros usam 
o tempo como “investimen-
to”, interiorizando os crité-
rios do capitalismo. “Time 
is money”, gasta- se somente 
com quem traz dividendos 
imediatos; nada de perder 
tempo com que não pode dar 
retorno; o tempo é milimetri-
camente calculado para gerar 
mais influência, mais capita-
lização... ou um dízimo mais 
robusto.

Poucos usam o tempo à 
maneira de Jesus: “tempo 
gratuito”. O tempo do Filho 

é o tempo do Pai, deve estar 
a serviço dos pobres, sem 
qualquer esperança de ressar-
cimento. Por isso, a carava-
na de Jesus jamais ignora ou 
atropela quem pede socorro. 
O Mestre sempre se detém 
quando a vida está ameaçada. 
Seu tempo é oferecido gratui-
tamente aos sem vez e sem 
voz... Numa clara opção pe-
los pobres, desvalidos e mar-
ginalizados.

Fica a pergunta: a “Igreja 
em saída” do Papa Francisco 
irá sobreviver ao pontífice? 
A tentativa de trazer para o 
centro Jesus de Nazaré e os 
pobres prevalecerá? Ou, ao 
contrário, os lobos estão à 
espreita para tomar conta do 
rebanho e devorá-lo? A op-
ção pelos pobres é frágil, tem 
como única arma o amor e o 
serviço. Como vencer as tur-
bulências e contradições do 
momento? A extrema-direita 
em ascensão não se esconde 
também sob o manto sagrado 
da fé, às vezes sob uma Maria 
“europeizada”, descontextua-
lizada, idealizada, para inter-
romper os passos de Francis-
co e impor caminhos mais 
tenebrosos. Toda a atenção e 
vigilância serão poucas, seja 
do ponto de vista político, 
seja do ponto de vista religio-
so. Ambos podem ser mani-
pulados e instrumentalizados 
para os interesses das classes 
dominantes... e o são!

Pe. Alfredo José Gonçal-
ves, Scalabriniano

ARTIGO
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Minha história é uma história 
comum como tantas outras. Eu 
era um jovem normal, que que-
ria viver a vontade de Deus em 
minha vida. Conheci uma moça, 
que queria o mesmo que eu, en-
tão começamos a namorar. Tí-
nhamos sede de Deus, fundamos 
um grupo de oração e juntos lutá-
vamos por viver a nossa fé. 

A pedido do Pároco, comecei 
um trabalho de missão na zona 
rural, evangelizando e criando 
comunidades. Este foi um mo-
mento muito importante para 
mim, pois foi assim que a minha 
vocação foi despertada. 

Durante 4 anos fiz esse traba-
lho com muito amor e dedicação. 
Neste período muitas dúvidas 
surgiram em minha cabeça, eu 
estava noivo, tinha planos para 
construir uma família, mas sen-
tia o chamado de Deus para ser 
sacerdote. Conversava muito 
com minha noiva, ela me ajudou 
muito neste momento de discer-
nimento juntamente com o Padre 
Adriano Tenório que era meu Pá-
roco e diretor espiritual.

Nessa busca pela certeza 
do  caminho a seguir visitei al-

gumas comunidades da RCC e 
não me identifiquei.  Minha en-
tão noiva, uma pessoa de muita 
fé, me aconselhou a ir ao Santís-
simo entregar minhas dúvidas a 
Ele, pedir uma confirmação da 
vocação. Dessa forma eu fiz. 
Rezei muito e esperei a respos-
ta de Cristo. Um certo dia um 
homem embriagado me pediu 
esmola eu disse a ele que não ti-
nha dinheiro, ele me respondeu 
“ Padre não é isso que eu quero. 
Eu quero sua benção”. Nesse 
momento eu tive a certeza, eu 
queria ser um Padre.

Conversei com a noiva e ter-
minamos. Padre Adriano Tenó-
rio me enviou para  a Arquidio-
cese de Olinda e Recife. Fiquei 
lá por 3 anos, fiz o propedêutico 
e iniciei o curso de filosofia. No 
final do terceiro ano fui afasta-
do da Arquidiocese, então Frei 
Francisco me adotou como vo-
cacionado, custeando os meus 
estudos, Filosofia e Teologia. 
Durante a semana eu morava 
com uma senhora idosa em Re-
cife, nos finais de semana ia para 
a zona rural nas comunidades. 
Fui formado por Frei Francisco 

para a pregação e administração 
nessas comunidades. Foi um pe-
ríodo de muito aprendizado in-
telectual e espiritual, eu sempre 
me encontrava como Cristo nos 
mais pobres dos pobres.

No final de 2018 Frei Fran-
cisco e Padre Elder, um monge 
Prémostratense, começaram a 
procurar uma diocese para mim. 
Eles procuravam uma que tives-
se o perfil no qual me formaram, 
que fosse aberta à missão e  à 
formação de comunidades de 
comunidades. Por meio  de Pa-
dre Moisés, entraram em contato 
com  Dom Protógenes, iniciaram 
os tramites para eu vir fazer uma 
experiência na Diocese de Barra 
do Garças. Assim em 2018, à pe-
dido de Dom Protógenes, passei 
10 dias nesta diocese.

No final de janeiro de 
2019 voltei para a Diocese de 
Barra do Garças para ficar, fui 
morar no CESPA com Dom 
José e outros 3 seminaristas. 
O Bispo me designou para 
auxiliar Padre Clever na Co-
munidade de Nossa da Pie-
dade em Araguaiana, fazia o 
trabalho na comunidade nos 
finais de semana e durante a 
semana ficava no CESPA, por 
dois anos foi essa minha ro-
tina. Em 10 de abril de 2021 
fui ordenado Diácono, então 
me mudei para Araguaiana e 
comecei a exercer a função de 

Ordenação Presbiterial Diac Gilberto José de Farias Lima

administrador paroquial.
Depois de 1 ano e meio, no 

dia 12 de dezembro de 2022 fui 
ordenado Presbítero. Hoje con-
tinuo exerçendo a função de 
administrador na comunidade 
Nossa Senhora da Piedade. En-
fim, estou vivendo plenamente 
minha vocação e sinto a sede 
por Deus e o amor pela missão 
vivos no peito como naquele 
primeiro chamado no início de 
minha vocação.

MATÉRIA DIOCESANA


