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Siga-nos
Capa: Ana Paula Mota

Edição 294ª - 5 de janeiro de 2020

Esta edição do Jornal Encontro Semanal faz
um apanhado da vida pastoral da Arquidiocese
de Goiânia ao longo de 2019. Formações,
encontros, celebrações, ordenações diaconais
e presbiterais, jubileus, entre outras diversas
iniciativas marcaram a nossa caminhada
págs.
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A VIDA
PASTORAL
da Arquidiocese de Goiânia em 2019
PRESENÇA NA JMJ 2019
De 22 a 27 de janeiro, o Panamá, pequeno país da América Central, sediou a Jornada Mundial da Juventude.
O evento, como de costume,
contou com a participação do
papa e de milhares de jovens
vindos de 156 países do mundo. A Arquidiocese de Goiânia enviou, no dia 13 de janeiro, um grupo de 25 jovens,
em missa presidida pelo nosso arcebispo, Dom Washington Cruz, na Catedral Metropolitana.

PASTORAL DA PESSOA IDOSA

PASTORAL DA SOBRIEDADE
O ano passado
foi um momento
importante para a
Pastoral da Sobriedade na Arquidiocese de Goiânia.
Foi organizado um
núcleo da pastoral
formado por pessoas que colaboram diretamente
na oferta de cursos, capacitação e
ajuda às paróquias
que atuarem por
meio dessa pastoral especíﬁca. Segundo o bispo auxiliar de Goiânia e
coordenador arquidiocesano de Pastoral, Dom Moacir Silva Arantes, a
expectativa é de que as paróquias também tenham agentes preparados
para trabalhar a questão da prevenção e do acolhimento, nas diversas situações de sofrimento envolvendo a dependência química. Paralelamente à estruturação da Pastoral da Sobriedade, a Arquidiocese de Goiânia
começou, por meio de Dom Moacir, uma série de visitas às comunidades
terapêuticas católicas.

PRIMEIRO ANO LETIVO DO
COLÉGIO FAMÍLIA DE NAZARÉ

A pastoral participou, no dia 26 de janeiro, de uma Pré-Conferência
sobre os direitos da Pessoa Idosa, que aconteceu no Centro Catequético
da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no Parque das Laranjeiras. O
objetivo do evento, segundo irmã Waldeci Maria Jacinta Mota, coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa na Arquidiocese de Goiânia, foi acolher
propostas que melhorem a qualidade de vida dos idosos nas áreas da
saúde, lazer, cultura, moradia, entre outros.

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Fúlvio Costa (MTB 8674/DF)
Redação: Fúlvio Costa / Eliane Borges
Revisão: Camila Di Assis
Diagramação: Ana Paula Mota e Sávio Martins
Colaboração: Marcos Paulo Mota
(Estudante de Jornalismo/PUC Goiás) e Suzany Marques
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O nosso arcebispo Dom Washington Cruz abriu o primeiro ano letivo
do Colégio Família de Nazaré, no dia 14 de fevereiro, com Santa Missa
presidida na capela da instituição e participação de pais, familiares, alunos,
professores e funcionários. Vários padres da Arquidiocese concelebraram.
Em sua homilia, Dom Washington explicou um dos principais objetivos da
inauguração desse colégio pela Arquidiocese de Goiânia. “Nosso objetivo é
ﬁxar o Cristo na vida de todos aqueles que aqui estudarem, proporcionar-lhes o crescimento na fé, pois o Senhor mesmo disse: ‘Segui-me, e eu farei
de vós pescadores de homens’ (cf. Mc 1,17). Jesus pede conversão, que tomemos outra direção e mudemos de rumo”, aﬁrmou.
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CATEQUESE BOM PASTOR

Imagine um estilo de catequese em que as crianças aprendem
brincando, interagindo e que a sala de encontros seja totalmente adaptada
para suas necessidades de aprendizado, de acordo com a idade. Essa é a
Catequese Bom Pastor que, segundo a coordenadora do método no Brasil,
Carmen Tieppo, se trata de um apostolado de evangelização da criança,
oferecido dos quatro anos até os 13 anos de idade. O curso, para formar
catequistas do método Bom Pastor, foi ministrado na Arquidiocese de
Goiânia, pela primeira vez, nos dias 15 a 19 de janeiro, no Centro Pastoral
Dom Fernando (CPDF), e contou com a participação de 88 pessoas, sendo
metade da Igreja local.

MISSÃO NA ÁFRICA
Em missa presidida na
Catedral Metropolitana, no
dia 31 de janeiro, o Instituto
Coração de Jesus (ICJ) enviou
em missão, para Angola, na
África, irmã Miriam Salete
Cunha Thomassim. Ela partiu para o país no dia 1º de fevereiro. A celebração foi presidida pelo arcebispo Dom
Washington Cruz.

ORDENAÇÃO DIACONAL
No dia 2 de fevereiro, Festa da Apresentação do Senhor, o acólito
Fênykis de Oliveira
Silva foi ordenado diácono para o serviço
da Igreja. A celebração
aconteceu na Paróquia
Nossa Senhora Auxiliadora (Catedral Metropolitana) e contou
com a participação de
familiares, amigos e
leigos vindos de diversas comunidades
em que passou o jovem durante sua caminhada pastoral. Vários padres,
além de religiosas e seminaristas também participaram. Dom Washington Cruz presidiu a celebração e os bispos auxiliares, Dom Levi Bonatto e
Dom Moacir Silva Arantes, concelebraram.

PASTORAL CARCERÁRIA
Os agentes da Pastoral
Carcerária estiveram reunidos para o primeiro encontro
formativo arquidiocesano da
pastoral, no dia 16 de fevereiro, no Centro Pastoral Dom
Fernando (CPDF). Motivados
pela palavra de Jesus – Eu estava na prisão e fostes visitar-me (Mt 25,36) – e também
pela carta aos Hebreus – Lembrem-se dos presos, como se
estivésseis presos com eles
(Hb 13,3), os agentes da Pastoral Carcerária querem ser uma presença da Igreja no meio dos nossos
irmãos presos (as), “os mais pobres entre os pobres, porque privados de
sua liberdade”, levando a eles palavra de fé e presença, ajuda fraterna
cristã e promoção da dignidade humana.
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ENCONTRO NACIONAL DE
REITORES E COLABORADORES DE
SANTUÁRIOS
A cidade de Trindade
(GO) acolheu o Encontro Nacional de Reitores e colaboradores dos Santuários existentes em nosso país. Os reitores e colaboradores foram
recebidos em Santa Missa de
abertura do evento realizada
na Capela de Santa Luzia, na
noite do dia 18 de fevereiro,
presidida por Dom Moacir
Silva Arantes, bispo auxiliar
da Arquidiocese de Goiânia.

CURSO DE PREVENÇÃO AO
USO ABUSIVO DE DROGAS
O que é prevenção ao uso de
drogas? Por que fazer prevenção
ao uso de drogas em Igrejas e
escolas? Como fazer prevenção
na prática? Esses foram alguns
dos temas ministrados durante
o curso de prevenção ao uso
abusivo de drogas, que aconteceu
nos dias 23 e 24 de fevereiro, na
Associação Servos de Deus, em
Goiânia. Participaram cerca de
90 pessoas.

PASTORAL DOS MIGRANTES
Há 19 anos, o Serviço
Pastoral dos Migrantes
(SPM)
atua
na
Arquidiocese de Goiânia.
No Terminal Rodoviário
da capital, conta com
um espaço físico, em
que oferece atendimento
e
acolhimento
aos
migrantes em situação de
risco, para diminuir o seu
sofrimento e propiciar
ajuda possível, dentro
de suas limitações. O
trabalho é desenvolvido
por meio de diversas atividades: encaminhamento para casas de acolhida e
albergues, fornecimento de alimentos e roupas, compra de passagens para voltar
à terra natal ou tratamento médico e, também, a escuta atenta de uma palavra
amiga, de acordo com os valores evangélicos. Mensalmente, o bispo auxiliar da
Arquidiocese de Goiânia, Dom Moacir Silva Arantes, preside Santa Missa no
Terminal Rodoviário, possibilitando às pessoas em trânsito alimentarem-se da
Eucaristia e fortalecerem a esperança e a fé.

RETIRO ESPIRITUAL DO CLERO
No dia 25 de março, teve
início o Retiro Espiritual
dos
Presbíteros
da
Arquidiocese de Goiânia.
Foi uma semana intensa
de orações e meditações
orientadas pelo pregador
do retiro, Dom Gilson
Andrade da Silva, bispo
coadjutor da Diocese de
Nova Iguaçu, do estado
do Rio de Janeiro. A
Santa Missa de abertura
do retiro foi presidida
por Dom Moacir Silva
Arantes, bispo auxiliar de Goiânia, que, em sua homilia, pediu aos padres que
se deixassem ser cuidados durante a semana do retiro. “Todo aquele que cuida
também precisa ser cuidado”, completou o presidente da celebração. A missa de
encerramento foi presidida pelo arcebispo Dom Washington Cruz.
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SEMINÁRIO SÃO JOÃO MARIA
VIANNEY 36 ANOS
Ocorreu, no dia 23 de fevereiro, a missa em Ação de
Graças pelos 36 anos de fundação do Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney, em Goiânia. Presidiu a
celebração o bispo de Jataí,
Dom Nélio Zortea que, na
ocasião, admitiu dois seminaristas Fabrício Bessa, da Diocese de Itumbiara, e Eulrieris
Ramos, da Diocese de Rubiataba-Mozarlândia, como candidatos às Ordens Sacras.

AULA INAUGURAL DO CURSO
DE TEOLOGIA DA PUC GOIÁS
O cardeal arcebispo de Brasília e presidente da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), Dom Sergio da Rocha,
proferiu aula inaugural do curso de Teologia da PUC Goiás
na noite do dia 8 de março, no
Centro Pastoral Dom Fernando
(CPDF). O tema da aula inaugural foi o Documento Final da XV
Assembleia Geral Ordinária do
Sínodo dos Bispos – Os jovens,
a fé e o discernimento vocacional.

24 HORAS PARA O SENHOR
Iniciativa
do
papa
Francisco
para toda a Igreja,
as 24 horas para o
Senhor é um convite para que os
católicos participem de momentos de adoração e
se aproximem da
misericórdia
do
Pai, por meio da
oração e do Sacramento da Reconciliação. Na Arquidiocese de Goiânia, 17 paróquias de todos os vicariatos
realizaram a jornada, a ﬁm de que todo povo de Deus pudesse participar
desse momento forte de oração, em preparação à Páscoa do Senhor.

ENVIO DE MESCES
Em Santa Missa presidida
pelo bispo auxiliar de Goiânia, Dom Levi Bonatto, 350
Ministros Extraordinários da
Sagrada Comunhão Eucarística, do Vicariato de Aparecida
de Goiânia, foram enviados
em missão. A missa de envio foi celebrada na noite do
dia 28 de março, na Paróquia
e Santuário Nossa Senhora
Aparecida. Os novos ministros passaram por formações durantes três sábados, para que pudessem
estar aptos a exercer o ministério extraordinário em suas comunidades.
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PRÉ-CONGRESSO VOCACIONAL
Durante
três
dias (29 a 31 de
março), representantes de 11 das
13 dioceses integrantes do Regional Centro-Oeste
da CNBB participaram, no Centro
Pastoral Dom Fernando (CPDF), em
Goiânia, do Pré-Congresso Vocacional Regional. O
evento reuniu leigos, religiosos e religiosas, padres, seminaristas e vocacionados, além de
vários bispos, incluindo o arcebispo e os bispos auxiliares da Arquidiocese de Goiânia. O tema proposto foi o mesmo do 4º Congresso Vocacional
do Brasil, que aconteceu de 5 a 8 de setembro, em Aparecida (SP), e um
dos temas amplamente discutidos no Sínodo dos Bispos dedicado aos
jovens, “Vocação e discernimento”.

PE. FÉLIX PINELLI
Na madrugada do dia 2 de
abril, faleceu o padre italiano Felice Pinelli (Pe. Félix), pároco da
Paróquia Cristo Redentor, na Vila
Redenção, em Goiânia. O sacerdote
foi encontrado morto em sua casa,
após um infarto enquanto dormia.
Padre Félix veio para o Brasil como
leigo missionário para trabalhar na
Amazônia, depois para Goiânia a
convite do primeiro arcebispo Dom
Fernando Gomes dos Santos.

REUNIÃO MENSAL DE PASTORAL
A Reunião Mensal
de Pastoral que teve
o maior número de
participantes em 2019
aconteceu no mês de
abril, no Centro Pastoral Dom Fernando
(CPDF). O tema trabalhado foi “A Espiritualidade da Semana Santa”. O evento é presidido pelo arcebispo
metropolitano, Dom
Washington Cruz, coordenado pelo padre
Vitor Simão, e em abril teve assessoria dos padres Antônio Donizeth e
João Batista.

ASSEMBLEIA NACIONAL
DOS DIÁCONOS
A Arquidiocese de Goiânia recebeu a XI Assembleia
Ordinária Eletiva da Comissão Nacional dos Diáconos
(CND), nos dias 4 a 7 de abril,
no Centro Pastoral Dom Fernando (CPDF). Durante o
evento, foi eleita a nova presidência da Comissão que ﬁcou
assim composta: presidente,
diácono Francisco Salvador Pontes Filho (diácono Chiquinho), da Arquidiocese de Manaus (AM); vice-presidente, diácono Júlio César Bendinelli;
secretário, diácono José Oliveira Cavalcante (diácono Cory); vice-secretário, diácono Hamilton dos Santos Nascimento; tesoureiro, diácono Antônio Oliveira dos Santos.
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TV PAI ETERNO
Uma Missa em Ação de
Graças pelos 15 anos da
Associação Filhos do Pai Eterno
(Aﬁpe) e pelo lançamento da TV
Pai Eterno foi celebrada na noite
de 15 de maio, no SantuárioBasílica do Divino Pai Eterno,
em Trindade, a capital goiana
da fé. A celebração foi presidida
pelo cardeal arcebispo do Rio
de Janeiro, Dom Orani João
Tempesta. Concelebraram o arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz;
o bispo auxiliar Dom Levi Bonatto; o superior provincial dos missionários
redentoristas em Goiás, padre André Ricardo; o reitor do Santuário-Basílica do
Divino Pai Eterno e presidente-fundador da Aﬁpe, padre Robson de Oliveira, e
outros sacerdotes.

ROMARIA DA EDUCAÇÃO
CATÓLICA
Estudantes de escolas católicas da Arquidiocese de Goiânia
participaram da XVII Romaria
da Educação Católica, realizada
no dia 18. Os romeiros saíram de
Goiânia com destino ao Santuário-Basílica do Divino Pai Eterno, em
Trindade, onde foram recebidos
pelo arcebispo Dom Washington
Cruz, que presidiu a Santa Missa.
Participaram da peregrinação as
seguintes escolas: Marista, Santo Agostinho, Externato São José,
Santa Clara, Claretiano, Dom Fernando, Providência, Imaculada,
PUC Goiás e São Francisco de Assis, de Senador Canedo.

ENTRONIZAÇÃO DA IMAGEM
DE N. SRA. APARECIDA
O Santuário Sagrada Família, em
Goiânia, recebeu, no
dia 26 de maio, o cardeal Dom Raymundo Damasceno Assis,
arcebispo emérito de
Aparecida e embaixador de Nossa Senhora
Aparecida. Ele presenteou o Santuário,
no mês de maio, entronizando a imagem
da Padroeira do Brasil.

XI SEMANA ACADÊMICA
DO INSTITUTO SANTA CRUZ

Na XI Semana Acadêmica
do Instituto de Filosoﬁa e Teologia Santa Cruz (PUC Goiás) foi proposto, neste ano,
um aprofundamento sobre
fé e razão com base na Teologia de Santo Agostinho e de
Joseph Ratzinger (papa Bento
XVI). O evento aconteceu nos
dias 27 a 31 de maio, no auditório Mãe de Deus, no Centro Pastoral Dom Fernando (CPDF), e reuniu
toda a comunidade acadêmica dos dois cursos, além de convidados e o
público em geral.
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PEREGRINAÇÃO DA IMAGEM
DE SÃO JOÃO PAULO II

No dia 26 de maio, a imagem peregrina de São João Paulo II, padroeiro
do Setor Juventude da Arquidiocese de Goiânia, foi enviada em missa na
Catedral Metropolitana, presidida por Dom Washington Cruz. Diácono
Marcos Paulo Vilela e toda a equipe que coordena o Setor Juventude da
Arquidiocese estiveram presentes. Durante a peregrinação da imagem, a
equipe visitará as paróquias com a missão de implantar o projeto Jovens
em Missão e conduzirá o primeiro ciclo dessa proposta.

PROJETO DE EVANGELIZAÇÃO
NAS FAMÍLIAS
Até o momento, 27 paróquias
da Arquidiocese de Goiânia
contam com a Pastoral Familiar
organizada e todos os seus
coordenadores
participaram,
no dia 3 de junho, do 1º
Encontro Arquidiocesano de
coordenadores paroquiais da
Pastoral Familiar, que aconteceu
no salão de eventos da Paróquia
Sagrado Coração de Jesus, da
Vila Nova.

CLERO ESTUDA DIRETRIZES
DA AÇÃO EVANGELIZADORA
Reunido, no dia 13 de
junho, no Centro Pastoral
Dom Fernando (CPDF),
o Clero Arquidiocesano
estudou
as
novas
Diretrizes Gerais da
Ação Evangelizadora da
Igreja no Brasil (DGAE).
O
arcebispo
Dom
Washington Cruz e os
bispos auxiliares, Dom
Levi Bonatto e Dom
Moacir Silva Arantes,
também participaram. A
formação foi assessorada
pelo monsenhor Antonio Catelan, doutor em Teologia Dogmática, professor na
PUC Rio e assessor da Comissão para a Doutrina da Fé, da CNBB.

SETOR JUVENTUDE
No dia 15 de junho,
véspera do Domingo da
Santíssima
Trindade,
o Setor Juventude da
Arquidiocese de Goiânia
promoveu uma Vigília
de Adoração e Louvor
a Jesus Sacramentado.
O evento aconteceu no
Salão da Paróquia São
Paulo Apóstolo, em
Goiânia, das 21h às 6h
do dia 16, e contou com
a presença de grupos
de jovens de diversas
paróquias.
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FESTA DE CORPUS CHRISTI

A Solenidade do Corpo e Sangue de Nosso Jesus Cristo (Corpus Christi), mais uma vez, reuniu o povo de Deus das paróquias da Arquidiocese de Goiânia, na Praça Cívica. A celebração, presidida pelo arcebispo
Dom Washington Cruz; pelos bispos auxiliares Dom Levi Bonatto e Dom
Moacir Silva Arantes e todo o Clero, contou com a participação de cerca
de 20 mil pessoas, segundo dados não oﬁciais. “Esta Solenidade é uma
conﬁssão pública da fé”, disse o arcebispo em sua homilia. Tornou o dia
ainda mais especial, neste ano, a lei aprovada pela Câmara Municipal e
sancionada pelo prefeito Iris Rezende, que incluiu Corpus Christi no calendário oﬁcial de eventos do município de Goiânia.
Corpus Christi é um dia de festa e Dom Washington lembrou que,
na hóstia consagrada, “Jesus Cristo está vivo, em pessoa, todo inteiro,
real e verdadeiramente presente aqui, em seu corpo, alma e divindade.
Recorda-nos também que a fé não se vive na clandestinidade nem no
anonimato”. A celebração contou ainda com a tradicional procissão do
Santíssimo Sacramento, no anel interno da Praça Cívica, sobre os tapetes
confeccionados pelos membros das paróquias ao longo de todo o dia.

ROMARIA DO DIVINO PAI
ETERNO
Nos dias 28 de junho a 7
de julho aconteceu mais uma
Festa ao Divino Pai Eterno,
em Trindade (GO). Foram
dez dias de romaria, que
atraiu 3,2 milhões de romeiros, segundo dados oﬁciais
da Associação Filhos do Pai
Eterno (Aﬁpe), superando assim o último ano que atraiu 3
milhões no mesmo período.
Foram celebradas, neste ano, 139 missas, 45 novenas, 27 orações do terço
e 11 procissões, além de centenas de batizados e conﬁssões, alvoradas e
vigílias. Ao ¬ ﬁm da celebração de encerramento da Festa, neste ano, foi
lançado o Ano Jubilar de 180 anos da Devoção ao Divino Pai Eterno, que
serão completados em 2020. Nosso arcebispo Dom Washington Cruz lançou, no encerramento da festa, a sua terceira Carta Pastoral sobre a Santíssima Trindade, intitulada “Creio no Espírito Santo – Meditação sobre
a vida no Espírito”.

ROMARIA ARQUIDIOCESANA
A TRINDADE
No dia 29 de junho, aconteceu a 16ª edição da Romaria Arquidiocesana a Trindade, com a
bênção do bispo auxiliar Dom
Moacir Silva Arantes, no marco
zero da Rodovia dos Romeiros.
Durante o dia, grande parte das
paróquias de nossa arquidiocese foram em peregrinação até
o Santuário-Basílica do Divino
Pai Eterno. Após a bênção, Dom
Moacir ressaltou que a romaria
é um ato de devoção, mas também de adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
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MARIÁPOLIS
Nos dias 12 a 14
de julho, a Cidade da Comunhão
(CPDF), no Jardim
das Aroeiras, em
Goiânia, tornou-se
a cidade de Maria,
ao acolher a Mariápolis 2019, com
o tema “Espírito
Santo: vida e luz”.
O evento reuniu
mais de 300 pessoas, de todas as faixas etárias e das mais diversas cidades do Regional Centro-Oeste (Goiás
e Distrito Federal) e de outras regiões do país. Mariápolis é um congresso
realizado em todo o mundo pelo Movimento dos Focolares, em que os
participantes, chamados de mariapolitas, têm a oportunidade de dispor
de uma convivência fundamentada no amor recíproco, na paz e na fraternidade.

ESPORTE QUE EVANGELIZA
No dia 12 de agosto, a Paróquia
e Santuário Nossa Senhora Aparecida, sediou uma partida entre o
Batinas e os Fiéis Leigos e Convidados de Aparecida de Goiânia. O
evento integrou a programação da
Semana Nacional da Família e comemorou também o Dia dos Pais.
Ao ﬁm do evento, arrecadou-se
uma tonelada de alimentos e esses
mantimentos foram doados para
famílias carentes. Em outra partida, realizada no dia 7 de outubro,
em Guapó, em comemoração aos
71 anos de emancipação política
da cidade, o Batinas arrecadou três
toneladas de alimentos que foram
distribuídos para famílias carentes
do local.

PASTORAL VOCACIONAL

No dia 18 de agosto, Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, dia
de oração pela vida consagrada, a Pastoral Vocacional da Arquidiocese
de Goiânia realizou o I Fiat, encontro vocacional feminino, que reuniu
cerca de 40 mulheres. Os temas trabalhados reﬂetiram sobre a vocação
da mulher na Igreja e sobre a necessidade do discernimento para a compreensão da própria missão no mundo. Foi uma experiência de oração e
de comunhão das diversas vocações, com o desejo de oferecer um auxílio para a compreensão da vontade divina a cada uma das participantes.
O arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, presidiu Santa Missa
de encerramento desse primeiro encontro. O Encontro Discipulado, para
rapazes que querem ingressar no Seminário Propedêutico, etapa preparatória aos estudos ﬁlosóﬁcos, destinada aos candidatos que desejam ser
padres, aconteceu nos dias 17 e 18 de agosto. Promovido pela Pastoral
Vocacional da Arquidiocese de Goiânia, o Discipulado é um encontro fechado, destinado àqueles jovens que já vêm trilhando um caminho de
discernimento da vontade de Deus e que têm dúvida se a sua vocação é
o sacerdócio.
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RENOVAÇÃO CARISMÁTICA
Os 50 anos de missão da
Renovação
Carismática
Católica no Brasil foram
celebrados no 41° Encontrão
de Oração da RCC da
Arquidiocese de Goiânia,
realizado nos dias 24 e 25
de agosto. Cerca de 6 mil
ﬁéis católicos se reuniram no
Ginásio Goiânia Arena nos
dois dias de evento. “O amor
de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi
dado” (Rm 5,5) foi o tema do 41º Encontrão de Oração.

CONGRESSO INTERNACIONAL
ACORDO BRASIL-SANTA SÉ
A louvável qualiﬁcação dos
conferencistas e a relevância
dos conteúdos apresentados
por eles despertaram grande
interesse nos participantes do
Congresso Internacional Acordo Brasil-Santa Sé, realizado
de 3 a 5 de setembro, em Goiânia, promovido pela Pontifícia
Universidade Católica de Goiás, Arquidiocese de Goiânia e
Associação Dom Antônio Ribeiro de Oliveira. O evento reuniu 350 participantes de várias dioceses
do Regional Centro-Oeste (Goiás e Distrito Federal) e de outros regionais
da CNBB.

16ª ROMARIA ARQUIDIOCESANA
A APARECIDA

Nos dias 18 a 23 de setembro, a Arquidiocese de Goiânia realizou a 16ª Romaria
ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida (SP). Participaram da
peregrinação mais de mil ﬁéis de 21 paróquias. Durante a romaria, os peregrinos
participaram de várias celebrações no Santuário-Basílica, como também de
momentos de fraternidade, seja no percurso da viagem com cantos, orações e
muita descontração, como também no complexo do Santuário e nas outras
cidades visitadas: Guaratinguetá (SP), terra do primeiro santo brasileiro, frei
Galvão; e em Cachoeira Paulista, sede da Comunidade Canção Nova. A Romaria
Arquidiocesana é um momento especial para render graças à Mãe Aparecida.
Como acontece todos os anos, o nosso arcebispo participou da romaria. Como
grande entusiasta da iniciativa, ele mais uma vez presidiu a Santa Missa no
Santuário, dia 21, e pediu que os romeiros continuem a fazer crescer nas paróquias
essa peregrinação ao Santuário da Padroeira do Brasil.

SANTA MISSA EM LIBRAS
NO DIA DO SURDO

O Acordo Brasil-Santa Sé é um dos marcos mais importantes nas relações entre Igreja e Estado em nosso país. Seu estudo tem sido incentivado
pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), desde que foi
celebrado, em 2008, pois garante direitos essenciais para o desenvolvimento da missão da Igreja Católica em terras brasileiras.

ENCONTRO REGIONAL DE
SEMINARISTAS
O Seminário Interdiocesano
São João Maria Vianney
acolheu, nos dias 6 e 7 de
setembro, o Encontro dos
seminaristas que estudam
Teologia. Participaram os
seminaristas das Dioceses
de Anápolis, Formosa, São
Luís de Montes Belos,
Ipameri e Itumbiara, além das
Arquidioceses de Goiânia e
Brasília, e os padres que fazem parte das Equipes de Formadores dessas
dioceses. Padre Eli Ferreira Gomes, do clero da Diocese de Anápolis, foi o
assessor do encontro, que teve como tema principal o conceito de “casa”,
à luz da diretriz “Comunidade Eclesial Missionária, e como lema “O que
importa é prosseguir decididamente”, tirado da Carta de São Paulo aos
Filipenses (3,16).

Em comemoração ao Dia do Surdo, 26 de setembro, o Santuário-Basílica
Nossa Senhora Perpétuo Socorro (Matriz de Campinas) acolheu, no dia 22, uma
celebração totalmente em Língua Brasileira de Sinais (Libras), com tradução em
português. Presidida pelo padre e diretor espiritual da Pastoral do Surdo, Warlen
Maxwell Silva Reis, a celebração contou com a participação de aproximadamente
400 pessoas.

ENCONTRO ARQUIDIOCESANO
DE MESCES

SEMINÁRIO SANTA CRUZ
159 ANOS
Dezenas de ﬁéis, além de
vocacionados das Dioceses de Ipameri
e Itumbiara que estão se preparando
para ingressar no seminário, no
próximo ano, participaram da Santa
Missa, presidida por Dom Washington,
em ação de graças pelos 159 anos do
Seminário Propedêutico Santa Cruz.
A celebração aconteceu na capela da
própria instituição.
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A Arquidiocese de Goiânia realizou, no dia 5 de outubro, na Cidade da
Comunhão ‒ Centro Pastoral Dom Fernando, o Encontro Arquidiocesano de
Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, cujo tema foi “O
chamado à santidade no mundo atual”. Para elucidar o tema, padre João Batista de
Lima, coordenador da Escola de Ministérios, apresentou a Exortação Apostólica
escrita pelo papa Francisco, Gaudete et Exsultate, que signiﬁca alegrai-vos e
exultai! (Mt 5,12). O evento reuniu 900 ministros.
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VISITA DA IMAGEM PEREGRINA
DE N. SRA. DE FÁTIMA

A Arquidiocese de Goiânia recebeu, no dia 9 de outubro, por intermédio do Santuário Sagrada Família, a imagem peregrina de Nossa Senhora
de Fátima. A imagem foi acolhida, no Aeroporto Santa Genoveva, pelo
reitor do Santuário Sagrada Família, padre Rodrigo de Castro. Centenas
de ﬁéis participaram do momento. A imagem percorreu as ruas da capital
em uma carreata em carro aberto, saindo do aeroporto. Foi transportada
no caminhão do Corpo de Bombeiros de Goiás, com a intenção de abençoar toda a cidade e a população de Goiânia, até o Santuário Sagrada
Família, onde foi exposta durante todo o dia.

PALESTRA SOBRE EXORTAÇÃO
CHRISTUS VIVIT
O cardeal Sergio da Rocha, arcebispo de Brasília,
relator geral do
Sínodo dos Bispos
sobre a Juventude,
proferiu palestra
sobre a Exortação
Apostólica pós-sinodal Christus Vivit, do papa Francisco, no dia 18 de
outubro, para acadêmicos da Escola de Formação de Professores e Humanidades da PUC
Goiás, que inclui entre seus cursos o de Teologia. A atividade integrou
a programação comemorativa dos 60 anos da universidade, dentro do
Congresso de Ciência e Tecnologia.

DIA NACIONAL DA JUVENTUDE

PUC GOIÁS 60 ANOS
No mês de outubro, a Pontifícia Universidade Católica
de Goiás (PUC Goiás) celebrou 60 anos de sua fundação.
Durante as comemorações, foi
lembrado que a universidade
nasceu do sonho de implantar uma instituição de ensino
superior em Goiânia, para impulsionar o desenvolvimento
socioeconômico e cultural da
região, acalentado por Dom
Emanuel Gomes de Oliveira – então arcebispo de Goiás –, e compartilhado por membros da Igreja Católica e da sociedade goiana, já na década de
1940. As celebrações pelo Jubileu de Diamante tiveram uma variada programação, inclusive a inauguração da sede das unidades da Pró-Reitoria
de Extensão e Apoio Estudantil (Proex), que aconteceu na manhã do dia
23 de outubro.

XX ASSEMBLEIA ECLESIAL
REGIONAL

Aconteceu, nos dias 18 a 20 de outubro, no Centro Pastoral Dom Fernando (CPDF), em Goiânia, a XX Assembleia Eclesial do Regional Centro-Oeste da CNBB. O evento contou com a participação de mais de cem
pessoas, entre bispos, padres, diáconos, religiosos (as), e leigos (as) representantes das 12 dioceses, do Ordinariado Militar do Brasil e das pastorais, movimentos e organismos do Regional. “Desaﬁos da Evangelização
no mundo urbano” e o lema “Hoje preciso ﬁcar na sua casa” (Lc 19,5)
à luz das novas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no
Brasil (DGAE). No ﬁm do evento, o regional assumiu o seguinte compromisso: “Queremos ser cristãos em comunidades eclesiais missionárias”.
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O Setor Juventude da Arquidiocese de Goiânia realizou, no dia 25
de outubro, no estacionamento da Área 2 da PUC Goiás, o Festival
da Juventude em celebração ao Dia Nacional da Juventude (DNJ). O
evento foi uma iniciativa do Setor para celebrar a importância da data,
destacando o papel protagonista do jovem nos meios em que atua. O
DNJ contou com a presença de representantes dos diversos grupos e
movimentos juvenis da arquidiocese.

ASSOCIAÇÃO BEIJA-FLOR
RECEBE DOAÇÕES
O Setor Juventude
da Arquidiocese de
Goiânia realizou, nesta semana, a doação
dos alimentos arrecadados no Festival da
Juventude. A doação
foi destinada à Associação Beija-Flor, que
hoje é mantida pela
Arquidiocese de Goiânia e está ligada à Paróquia Nossa Senhora
da Libertação. A associação atua, desde 1996, atendendo crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, com idades entre 6 e 15 anos,
que no período complementar ao escolar, vão para a associação onde recebem aulas de reforço escolar, praticam esportes e participam de oﬁcinas
de artesanato. A associação também é lugar de acolhida onde as crianças
e adolescentes podem fazer as refeições e ter momentos de recreação.
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III DIA MUNDIAL DOS POBRES
O III Dia Mundial dos
Pobres, celebrado em 17 de
novembro, foi marcado por
ações sociais em nossa arquidiocese. O Jornal Encontro
Semanal esteve na Paróquia
Nossa Senhora da Assunção,
no Setor Itatiaia, no Santuário-Basílica Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro, no Setor
Campinas, e no Santuário Sagrada Família, na Vila Canaã.

II ENCONTRO ARQUIDIOCESANO
DE CORAIS

O II Encontro Arquidiocesano de Corais aconteceu, no dia 23 de novembro,
na Paróquia Imaculado Coração de Maria, e reuniu 11 grupos. A iniciativa,
que começou em 2018, visava, simultaneamente, celebrar o dia do músico, por
ocasião da memória da mártir Santa Cecília, e congregar os diferentes grupos
corais constituídos em toda a Arquidiocese de Goiânia.

DIA MUNDIAL DE LUTA
CONTRA A AIDS
No dia 1º de dezembro, foi celebrado o Dia Mundial de Luta
Contra a Aids. Para suscitar reﬂexões sobre a temática, o Santuário
Sagrada Família recebeu o bispo
de Goiás e referencial da Pastoral
da Aids, Dom Eugênio Rixen, que
presidiu a Santa Missa, marcando
o início das atividades desse dia.
Após a celebração, foi realizada
uma ação na área externa do Santuário, voltada à prevenção da
Aids: uma equipe da Secretaria
Estadual da Saúde atendeu a população, das 8h30 às 13h, aplicando o teste de HIV, cujo resultado é
sigiloso.

125 ANOS DOS MISSIONÁRIOS
REDENTORISTAS EM GOIÁS

A noite chuvosa do dia 12 de
dezembro, foi, para nossa arquidiocese e para a família redentorista, bastante signiﬁcativa. Celebrando a padroeira da América
Latina, Nossa Senhora de Guadalupe, foi dia de fazer memória dos 125 anos da chegada dos
missionários redentoristas em
Goiás. A missa foi presidida por
Dom Washington Cruz, no Santuário-Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que com gratidão falou da importância, do testemunho e da
bela caminhada dos redentoristas desde que se instalaram aqui.
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RELIGIOSA É HOMENAGEADA
A Irmã Glória Dal Pozzo, missionária
Scalabriniana, foi homenageada pela
Câmara Municipal de Goiânia e pela
Prefeitura de Aparecida de Goiânia, no dia
10 de dezembro, em Sessões Solenes pelo
Dia Internacional dos Direitos Humanos.
As homenagens reconhecem a importância
do trabalho que a irmã desenvolve à
frente da Pastoral do Migrante da nossa
arquidiocese, voltado ao acolhimento e
evangelização de migrantes e imigrantes
refugiados.

CANTATA DE NATAL ENCENADA

No dia 15 de dezembro, foi realizada na Paróquia Nossa Senhora de Fátima,
em Goiânia, uma cantata de Natal encenada. Foi contada a história da salvação,
começando pelos profetas, o anúncio do Anjo Gabriel, a visita de Maria a Isabel,
a procura de albergue e o nascimento do Messias, o louvor dos anjos e a adoração
dos pastores, os reis que seguiram a estrela até o Menino Jesus. Dezenas de
pessoas da comunidade paroquial e dos Círculos de Amigos do Instituto Coração
de Jesus participaram como atores: profetas, Maria e José, Isabel e donos de casa,
anjos, pastores e reis e tantos que atuaram atrás da cortina. Um grande grupo de
pessoas, representado por diversas proﬁssões, enfermeiro, professor, engenheiro,
lavrador, guarda trazia no rosto a súplica pela chegada do Messias. Todos, numa
grande multidão, clamavam pela vinda do Salvador.

NATAL COM PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA

Entre os inúmeros gestos concretos de solidariedade praticados pelas pastorais arquidiocesanas às vésperas do Natal de 2019, dois grupos que integram a
Pastoral de Rua do Santuário Sagrada Família, em Goiânia, organizaram noites
de jantar e serviços para pessoas em situação de rua, nos dias 17 e 20 de dezembro. Eles contaram com a parceria dos ministérios de música, teatro e Banho
Sagrado, e ainda distribuíram presentes para as crianças. Um momento de oração pelo Natal do Senhor foi conduzido pelo padre Diêmerson Bento. Interessados em colaborar com essa pastoral podem entrar em contato com a Conceição
(9 9953-3544) ou com o Lessandro (9 8434 - 3372), coordenadores dos grupos.
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CINCO NOVOS PADRES SÃO ORDENADOS

O dia 7 de dezembro foi uma data histórica para
a Arquidiocese de Goiânia. O nosso arcebispo Dom
Washington Cruz presidiu a ordenação de cinco novos padres. São eles: Diêmersom Bento de Araújo,
José Victor Cabral Dutra, Marcos Paulo Vilela de
Assis, Thiago Martins Borges e Vilmar Antônio Barreto. A Catedral estava lotada de ﬁéis, familiares e
amigos dos ordinandos. Concelebraram os bispos
auxiliares, Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva
Arantes, bem como dezenas de padres do Clero Arquidiocesano. Serviram ao altar vários diáconos e
seminaristas.

MAIS FORMAÇÃO E SUBSÍDIOS PARA A CATEQUESE
O Secretariado de Catequese da Arquidiocese de Goiânia promoveu, no início de 2019, o
curso do primeiro nível da Catequese Bom Pastor, que é inspirada na pedagogia montessoriana e direcionada ao público infantil.
Foram oferecidas formações aos nove vicariatos arquidiocesanos sobre o processo de
Iniciação Cristã, que terá como base o Rito de
Iniciação Cristã para Adultos (RICA). Este processo incluirá evangelizadores, catequistas,
ministros da Palavra e agentes da Pastoral do
Batismo. Houve uma força-tarefa para atualizar
os cadastros de quase 3 mil catequistas em toda
Arquidiocese.
Está sendo desenvolvido um aplicativo para
a catequese que inclui: roteiro com tema e conteúdo dos encontros, Liturgia Diária, Santo do
Dia e vídeos relacionados aos temas propostos.
Os conteúdos dos subsídios da catequese estão
sendo produzidos por ministros ordenados,
que são mestres e doutores nas diversas áreas
que englobam o conteúdo catequético.
Em 2020, será realizada nova edição do curso da Catequese Bom Pastor, de 13 a 19 de janeiro. Além disso, nos meses de fevereiro e março,
serão oferecidas formações para os catequistas em todos os Vicariatos da Arquidiocese de
Goiânia.
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I Simpósio Arquidiocesano de Catequese e Iniciação à Vida Cristã

Simpósio
Em 30 de novembro do ano passado, foi realizado o I Simpósio Arquidiocesano de Catequese e
Iniciação à Vida Cristã, com mais de 1, 3 mil participantes, entre catequistas, evangelizadores, ministros
da Palavra e equipes da Pastoral do Batismo, que
reﬂetiram sobre o Tempo da Evangelização.
Este período, que antecede a catequese, é crucial
no processo de anúncio da Palavra de Deus, pois tra-

ta-se do primeiro contato que as pessoas terão com
a fé católica.
Padre André Victor Secundino, coordenador arquidiocesano da catequese, baseou-se na Exortação
Apostólica Evangelii Nuntiandi para explicar “porque a apresentação da mensagem evangélica não é
para a Igreja uma contribuição facultativa: é um dever que lhe incumbe, por mandato do Senhor Jesus”.

27/12/2019 22:08:04

Janeiro de 2020

Arquidiocese de Goiânia

11
MUTIRÃO BRASILEIRO DE COMUNICAÇÃO
REÚNE PARTICIPANTES DE 23 ESTADOS

Cerca de 600 participantes estudaram e trocaram experiências sobre Comunicação, Democracia e Responsabilidade Social
De 18 a 21 de julho de 2019, a Arquidiocese
de Goiânia sediou o 11º Mutirão Brasileiro de
Comunicação, que é promovido pela CNBB a
cada dois anos.
O Vicariato para a Comunicação (Vicom) e a
Coordenação de Pastoral colaboraram na organização do encontro. Vindas de 23 estados do
país, cerca de 600 pessoas participaram desta
edição, que abordou o tema “Comunicação,
Democracia e Responsabilidade Social”.Durante os quatro dias, o encontro contou com

31 assessores convidados, 34 conferências,
workshops e palestras; nove arcebispos e
bispos, 50 padres e mais de 100 colaboradores envolvidos na organização. A Pastoral
da Comunicação do Regional Centro-Oeste
e de todo país esteve representada no Muticom de Goiânia.
"Queremos a participação da Igreja no
campo da comunicação, como facilitadora
da democracia e da responsabilidade social", disse o presidente da Comissão Epis-

copal Pastoral para a Comunicação da CNBB,
Dom Joaquim Mol, na solenidade de abertura
do Muticom, fazendo referência ao tema do
encontro. Na mesma solenidade, Dom Washington Cruz, arcebispo de Goiânia, aﬁrmou
que “Um mutirão, como a própria palavra diz,
trata-se de uma experiência de fazer junto, em
unidade, em prol de uma causa e nossa causa
aqui é construir pontes por meio da comunicação. O Muticom é uma experiência de Deus e
de comunhão entre as pessoas, por isso é importante”.

COMUNICAÇÃO APOSTA NA INTERATIVIDADE
A Arquidiocese de Goiânia tem a comunicação e suas tecnologias como eixo para o avanço
na evangelização. A gestão dessa área é feita
no âmbito do Vicariato para a Comunicação
(Vicom), tendo à frente o bispo auxiliar, Dom
Levi Bonatto. São realizadas diversas atividades, entre elas, a produção de conteúdos para o
site institucional e as redes sociais, a edição de
publicações jornalísticas, pastorais e litúrgicas,
tanto impressas quanto eletrônicas.
Em 2019, o site da nossa arquidiocese registrou 432 mil acessos, somando as buscas por
cantos litúrgicos, informações sobre pastorais,
artigos, horários de missa, cursos e notícias,
entre outras. As redes sociais foram dinamizadas nos últimos anos, mas apresentaram um
salto qualitativo e de acessos em 2019, principalmente pela produção de programas, como
o "Lâmpada para os meus pés" e "Um Minuto". O Instagram encerrou o ano passando a
marca de 11.500 seguidores, e o Facebook com
mais de 20.600 curtidas em sua página. As redes proporcionam crescimento na interatividade com seus públicos e trabalham sua vertente

evangelizadora com uma ampla e inovadora programação, que você pode conferir no
Instagram e no Facebook (@arquidiocesedegoiania).
O jornal impresso Encontro Semanal circula semanalmente, há cinco anos, nas 127
paróquias da arquidiocese. No formato tabloide, tem oito páginas e tiragem de 25 mil
exemplares. Com esta edição retrospectiva,
chega ao número 294. Pode ser acessado
também pelas redes Instagram (@jornalencontro) e Facebook (jornalencontrosemanal). O programa Encontro Semanal divulga, como o jornal impresso, a vida da nossa
Igreja e seus projetos. É veiculado pela PUC
TV (24.1 HD), aos sábados, às 8h30, e comemorou seu primeiro aniversário no ar em
fevereiro de 2019, completando 97 edições
até dezembro. Com duração de 30 minutos,
pode ser visto também pelo Facebook, Instagram e YouTube da Arquidiocese de Goiânia. No próximo dia 18 de janeiro, o programa comemora 100 edições transmitidas,
com uma edição especial.

LITURGIA NO SITE DA ARQUIDIOCESE
Desde que foi lançado o site da Arquidiocese de Goiânia, um dos conteúdos mais acessados é a página da Liturgia, que conta com os
arquivos digitais dos subsídios litúrgicos produzidos pela equipe arquidiocesana, sobretudo
o Folheto Comunhão e Participação, e demais
materiais que contribuem com o trabalho dos
agentes de pastoral: partituras e cifras completas dos cantos de cada domingo, partituras e
cifras dos salmos dos dias de semana, textos do
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magistério eclesiástico sobre Liturgia, pequenos textos formativos, entre outros.
No ano de 2019, a página contou com
uma média de 30 mil acessos mensais. Além
disso, no canal do YouTube da equipe do
Canto Litúrgico existem vídeos com mais de
um milhão de acessos. Isso porque, embora
o material seja produzido com ênfase para o
uso na Arquidiocese de Goiânia, muitas ou-

tras dioceses de todo o Brasil e de alguns outros
países mantêm contato e se beneﬁciam do trabalho realizado.
Pelo que se sabe, este é o primeiro trabalho
do gênero desenvolvido por uma Arquidiocese,
o que também inspirou o surgimento de iniciativas similares em outros pontos do país.
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LEITURA ORANTE

“Este é o meu Filho amado” (Mt 3,17)
MAGNO VALIM MACENA (SEMINARISTA)
SEMINÁRIO SÃO JOÃO MARIA VIANNEY

J

esus é batizado por João, antes
do seu ministério público. Após o
batismo, uma voz se faz ouvir do
céu “este é meu Filho amado” (Mt
3,17). Com isso, temos a primeira grande
revelação vinda do céu sobre Jesus. Ele é o
Filho amado de Deus, o Unigênito do Pai,
e toda as pessoas deveriam tomar Jesus
como exemplo, ou melhor, seguir.
Seguir Jesus é imitar o seu exemplo de
vida. Todos nós, cristãos, com o nosso batismo, somos convidados a ser como Jesus,
ou seja, imitar o seu modelo de vida, fazendo a vontade de Deus para as nossas vidas.
Para isso, é necessário cultivar uma vida de
oração e, assim, ouvir a voz de Deus.
Que esta festa do Batismo do Senhor
nos ajude a reacender em nossos corações
a chama de Cristo que recebemos em nosso batismo, para sermos verdadeiramente
dignos de receber o nome de cristãos, ou
seja, seguidores de Cristo.
Liturgia da Semana: 2ª-f.: 1Jo 3,22-4,6; Sl 2,7-8.10-11 (R/. 8a); Mt 4,12-17.23-25. 3ª-f.: 1Jo 3,22-4,6; Sl 71(72), 1-2.3-4ab.7-8
(R/. cf11); Mc 6,34-44. 4ª-f.: 1Jo 4,11-18; Sl 71(72), 1-2.10-11.12-13 (R/ . cf 11); Mc 6,45-52. 5ª-f.: 1Jo 4,19-5,4; Sl 71(72). 1-2.14
e 15bc.17 (R/ . cf 11); Mc 6,45-52. 6ª-f.: 1Jo 5,5-13; Sl 147(147B), 12-13.14-15.19-20 (R/ . cf 12a); Lc 5, 12-16. Sábado: 1Jo 5,1421; Sl 149,1-2.3-4.5 e 6a e 9b (R/. 4a); Jo 3,22-30. Domingo: Batismo do Senhor – Is 42, 1-4.6-7; Sl 28(29) 1ª. 2.3ac-3b.9b-10 (R/
. 11b); At 10,34-38; Mt 3,13-17.
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Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Mt 3,13-17 (página 1348 – Bíblia das Edições CNBB)

1º Preparação: reserve um tempo para rezar sozinho,
desligando o celular e tudo que possa retirar sua atenção
deste momento. Crie um ambiente orante e faça sua
oração inicial.
2º Leitura: leia com calma, em voz baixa, e depois em
silêncio. Preste atenção em cada palavra do texto. Leia
várias vezes, sempre com bastante atenção.
3º Meditação: perceba alguma palavra ou frase que
parece falar mais forte ao seu coração. Repita-a várias
vezes, sem se cansar. Deixe-a falar. Saboreie a palavra em
seu coração, como um alimento saboroso em sua boca. Se
essa palavra o ﬁzer lembrar de outras, de outra parte da
Bíblia, deixe-as ecoar dentro de você.
4º Oração: não é hora de reﬂetir. Agora é hora de elevar ao
coração de Deus aquilo que a palavra meditada trouxe.
Fale com Deus e ofereça a ele o sentimento causado pela
Palavra.
5º Contemplação: permaneça em Deus com a Palavra que
ele disse a você, colocando seus olhos ﬁxos na Palavra.
Batismo do Senhor, festa – Ano A. Liturgia da Palavra: Is
42,1-4.6-7; Sl 28 (29),1a.2.3ac.9b-10 (R/. 11b); At 10,34-38;
Mt 3,13-17 .
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