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PALAVRA DO ARCEBISPO

NÃO AMAR

O

núcleo da pregação de Jesus é o anúncio do Reino
de Deus. A vida e os ensinos de Jesus gravitaram
ao redor da dinâmica do Reino: a
revelação do rosto misericordioso
do Pai; a hermenêutica da lei a serviço da vida plena; a diaconia aos
pequenos, aos pobres, aos enfermos,
DOM JOÃO JUSTINO
aos estrangeiros como prioridade
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
de todo cuidado com as pessoas; o
resgate do valor da mulher; o amor
a todos, até aos inimigos, como mandamento principal. Na
leitura e meditação dos evangelhos percebe-se o sonho de
Jesus: um mundo de irmãos, sinal do Reino deﬁnitivo. Jesus
não poupou sequer um momento de sua vida para ensinar
outra coisa. Seus gestos e suas palavras ensinaram o amor a
Deus e aos irmãos.
O Papa Francisco falou disso com palavras fortes em sua
Carta Encíclica Fratelli tutti: “A estatura espiritual duma vida
humana é medida pelo amor, que constitui ‘o critério para a
decisão deﬁnitiva sobre o valor ou a inutilidade duma vida
humana’. Todavia há crentes que pensam que a sua grandeza
está na imposição das suas ideologias aos outros, ou na defesa violenta da verdade, ou em grandes demonstrações de força. Todos nós, crentes, devemos reconhecer isto: em primeiro
lugar está o amor, o amor nunca deve ser colocado em risco,
o maior perigo é não amar (cf. 1 Cor 13,1-13)” (FT, 92).
Ora, crescer na estatura espiritual signiﬁca alargar o coração para o amor fraterno. Na história do cristianismo encontram-se pessoas que deram, de modo exemplar, o passo
da fé e do amor. A referência a Francisco de Assis, Antônio
de Pádua, Damião de Molokai, Madre Teresa de Calcutá,
Irmã Dulce dos Pobres apenas sinaliza a profundidade da
experiência cristã vivida por incontável número de homens
e mulheres que pautaram suas vidas no traço mais importante da identidade cristã, o amor que nos faz reconhecer em
cada rosto humano uma pessoa a ser acolhida, respeitada e
amada. O bom samaritano é, assim, modelo para todo discípulo de Jesus. O homem caído à beira do caminho era um
desconhecido, quase invisível aos olhos de tantos que passavam. Aquele samaritano “o viu, encheu-se de compaixão e
cuidou dele” (Lc 10,33-34).
Essa ﬁna percepção da dignidade da pessoa se aprende
desde as primeiras lições da vida familiar, berço da identidade humana e social. É grande a responsabilidade da família
ao educar para as relações de fraternidade. Também as outras instituições sociais, especialmente a escola, haverão de
cultivar o apreço inter-humano. Pesa sobre os usuários dos
meios de comunicação, cada vez mais soﬁsticados, esse zelo
pela fraternidade e amizade social. E toda pessoa que ocupa espaços de liderança e projeção social, sobretudo quando
reconhecida em sua opção religiosa cristã, somente poderá
honrar o nome cristão se testemunhar o apreço incondicional
pela defesa da vida e o respeito pela dignidade de cada pessoa. E isso se estende na defesa e na promoção da Família,
do Estado Democrático de Direito, na preservação da Casa
Comum e na promoção de uma economia solidária. Para a
fé cristã, todos somos chamados a educar para o amor, “caso
contrário, transmitem-se o egoísmo, a violência, a corrupção
nas suas diversas formas, a indiferença e, em última análise,
uma vida fechada a toda a transcendência e entrincheirada
nos interesses individuais” (FT, 113). A pandemia tem mostrado isso. De um lado, a força da fraternidade e da solidariedade. E, de outro, a irresponsabilidade e a desfaçatez. E o
maior perigo: não amar.
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Nesta semana, comemoramos na
terça-feira, dia 14, o Dia Mundial do
Doador de Sangue. Na página 2, temos uma matéria especial sobre essa
data. O dia 15 foi o momento de lembrarmos dos nossos idosos pois, em
2006, foi instituído o Dia Mundial da
Conscientização da Violência contra
a Pessoa Idosa.
Você sabia que existem mais de 30
milhões de idosos no Brasil? De acordo com dados do Instituto Brasileiro
de Geograﬁa e Estatística (IBGE), em
cinco anos, de 2012 a 2017, a população com 60 anos ou mais cresceu 18%,
ou seja, foram 4,8 milhões de pessoas
que entraram nessa faixa etária.

Na quinta-feira, dia 16, foi o dia de
celebrar nas paróquias e comunidades de nossa Arquidiocese, a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue
de Cristo, festa instituída pelo Papa
Urbano IV em setembro de 1264. A
cobertura completa você acompanha
nas páginas 4 e 5 desta edição.
Quer ver o movimento das nossas comunidades e paróquias neste
dia de Corpus Christi? Acompanhe a
Arquidiocese de Goiânia pelo Instagram e Facebook, e veja a cobertura
completa com fotos e vídeos.
Boa leitura!
#somosum

Dia Mundial do Doador de Sangue
Governo do Estado lança
programa Doador Destaque
MARCOS PAULO MOTA
Foto: Rudger Remígio

O MAIOR PERIGO É

Editorial

N

o dia 15 de junho, aconteceu na sede do Hemocentro Estadual Coordenador Prof. Nion Albernaz, o lançamento do “Doador Destaque”,
que é a implantação da Carteira do Doador nas categorias: Vermelha
(três a dez doações de sangue); Bronze (onze a quinze doações de
sangue), Prata (entre 16 e 20 doações) e Ouro (mais de 20 doações). A cerimônia aconteceu em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue,
celebrado em 14 de junho.
“Doar sangue é um ato de extrema generosidade. Precisamos alimentar a
cultura da doação, só assim para salvarmos cada vez mais vidas. Além disso,
reconhecer e identificar essas pessoas, por meio da carteirinha, é um agradecimento ao gesto delas, pois traz sentimento de pertencimento e responsabilidade”, ressaltou o Secretário Estadual de Saúde Sandro Rodrigues.
A diretora geral da Rede Hemocentro, Denyse Goulart, falou da importância das instituições parceiras para abastecer as 222 unidades da Rede Hemocentro no Estado de Goiás, ajudando as pessoas que necessitam de sangue.
Durante o evento, algumas unidades de saúde foram homenageadas em
agradecimento ao apoio dado ao Hemocentro. Foram homenageados também alguns doadores, como a pessoa mais jovem a doar sangue, a pessoa
que mais doou sangue, a pessoa que mais doou plaqueta e a pessoa mais
idosa, que encerrou seu ciclo de doação.
Os participantes da cerimônia puderam ver a exposição de arte da artista
plástica Helenilce Gusmão, que lançou a exposição “Linhas Positivas da Arte
Virtual”, que faz parte do Projeto Arte pela vida. Essa é a terceira mostra do
projeto que contemplou obras de artes dos artistas Helena Vasconcelos e
Pedro Galvão.
Algumas paróquias de nossa Arquidiocese também são parceiras do Hemocentro Goiás, como você mesmo já viu aqui no nosso Encontro Semanal.

Solicite uma unidade móvel do Hemocentro para
a sua paróquia ou comunidade.
AGENDAMENTO DE DOAÇÃO DE SANGUE E
CONSULTAS: 0800 642 0457
agenda.hemocentro.org.br
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Reunião Mensal de Pastoral marca etapa
arquidiocesana do Sínodo
Na manhã deste sábado, 11 de junho, foi realizada na Cidade da Comunhão a
última Reunião Mensal de pastoral do primeiro semestre de 2022. Seguindo o caminho de preparação para o Sínodo dos Bispos em 2023, o encontro deste mês foi a
Reunião Arquidiocesana Pré-sinodal, também foi momento para a pastoral familiar,
responsável pela acolhida e animação, destacar a Semana Nacional da Família, que
acontecerá de 13 a 21 de agosto.
O objetivo principal da reunião foi apresentar uma prévia dos relatórios feitos
pelas paróquias da nossa Arquidiocese e demais instâncias a ela pertencentes. O
assessor da reunião, Ir. Diego Joaquim, CSsr, fez a apresentação do material, uma
compilação.
Os relatórios fazem parte da etapa arquidiocesana do Sínodo de 2021-2023, vivido
pela Igreja, proposto pelo Papa Francisco. “É uma resposta a uma convocação do
Santo Padre”, explicou o Ir. Diego sobre a importância da participação de todos.
Após a explanação, os presentes puderam participar, seja por via escrita, respondendo ao questionário entregue anteriormente, seja falando sua opinião a todos, o
que possibilitou um momento rico de escuta e partilha.
O arcebispo, Dom João Justino, ressaltou que o processo contribui também para
que ele conheça melhor a Arquidiocese, visto que ele está há quatro meses à frente
do pastoreio. Ele ressaltou que, apesar do processo sinodal ter prazos e um cume, a
sinodalidade deve ser algo permanente da vida da Igreja.

Sacramento da Crisma
No dia 12 de junho, Solenidade da Santíssima Trindade, Dom João Justino presidiu Santa Missa e ministrou o Sacramento da Crisma para seis crismandos na
Paróquia São Sebastião, localizada no Jardim América, em Goiânia.

Imagem Peregrina de Nossa Senhora
de Fátima
Está em nossa Arquidiocese, desde o ﬁnal de maio, a Imagem Peregrina de Nossa
Senhora de Fátima vinda de Portugal. Desde 1947, ela tem visitado diversos lugares
do mundo. Recentemente, visitou a Ucrânia, país assolado pela guerra.
A Imagem já peregrinou algumas paróquias da Arquidiocese. Até o dia 19, ela se
encontra no Santuário-Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Na segunda-feira, dia 20, ela estará no Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney. Na
terça-feira segue para o Colégio Santo Agostinho. No dia 22, quinta-feira, Nossa Senhora de Fátima peregrina para a Paróquia Nossa Senhora da Assunção, onde ﬁcará
até o dia 26. A imagem permanece na Arquidiocese até o ﬁnal de julho.

Anec promove evento nacional da
Educação Católica
Aconteceu, em Brasília, o Fórum Nacional da Educação Católica e Assembleia Geral Ordinária, promovido pela Associação Nacional de Educação Católica (Anec). O
encontro cujo tema é “Fazer novas todas as coisas: inovar para ﬂorescer” começou na
manhã do dia 14 e se encerrou na tarde da quarta-feira, dia 15.
Durante o fórum, além das rodas de conversas e de palestras, os participantes puderam aproveitar a ExpoAnec, uma iniciativa da Anec de reunir várias empresas com
a proposta de promover produtos e serviços às associadas, oportunizando acesso ao
que há de melhor e mais novo no mercado educacional.
Na manhã do dia 15, a primeira atividade do Fórum foi a de Celebração Eucarística presidida pelo nosso arcebispo Dom João Justino, presidente da Comissão para
a Cultura e Educação da CNBB. A nossa Arquidiocese também foi representada pelo
Pe. Maximiliano Costa, Vigário Episcopal do Vicariato para Cultura e Educação; Profa. Olga Ronchi, reitora da PUC Goiás; Tatiana Santana, diretora do Externato São
José; Carla Gisele, coordenadora de Ensino Religioso do Externato São José; Simone
Aparecida Ferreira, diretora do Colégio Santa Clara; Mirian Maria de Jesus Vaz, diretora da Escola Dom Fernando; José Augusto Vieira, gerente administrativo da Escola
Dom Fernando; e a irmã Débora de Castro, do Instituto San Damiano.
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Corpus Christi
2022
É realizado nas
paróquias da
Arquidiocese de
Goiânia
SUZANY MARQUES

C

hamada inicialmente de Fête Dieu (Festa de Deus), a Festa de Corpus Christi começou na paróquia de Saint Martin em Liége, onde
vivia a belga Juliana (1193-1258), freira agostiniana, no convento
de Mont Cornillon, na periferia de Liége. Na adolescência, entre
seus 16 e 17 anos, começou a ter visões com a Sagrada Eucaristia, que se
seguiram por anos até que, em 1230, ela conﬁdenciou o segredo ao arcediago de Liége, que viria a ser o Papa Urbano IV de 1261 a 1264.
Entre as visões, a que ganhou maior notoriedade foi aquela em que a
freira via um disco lunar, como uma lua cheia, dentro do qual havia uma
parte escura, o que foi interpretado como a ausência de uma festa eucarística no calendário litúrgico. Então, Papa Urbano IV, por meio da Bula
Transiturus, de 11 de agosto de 1264, instituiu a festa do Corpus Christi
com a tríplice ﬁnalidade: honrar Jesus Cristo, pedir perdão a Jesus e protestar contra aqueles que negavam a presença de Deus na hóstia sagrada.
Corpus Christi é uma expressão em latim que signiﬁca Corpo de Cristo. É o nome da solenidade que celebra o mistério de Cristo vivo na Santa Eucaristia. Essa solenidade acontece sempre na quinta-feira seguinte
ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à Quinta-feira Santa,
quando Jesus se reuniu com seus Apóstolos para Última Ceia, e à ordem
de Cristo de compartilhar o pão e o vinho em sua memória. Professamos
a fé no mistério da Eucaristia quando ocorre a transubstanciação: os elementos (hóstia e vinho), após serem consagrados, transformam-se, em
essência, na carne e no sangue de Cristo.
A celebração de Corpus Christi é composta de Missa, procissão e adoração ao Santíssimo Sacramento. A Hóstia consagrada na Missa, que é
adorada no ostensório ao longo da procissão, é o próprio Cristo vivo no
coração de Sua Igreja, no meio da comunidade. Além disso, na solenidade, temos a tradição da confecção dos tapetes para enfeitar as ruas por
onde a procissão com o Santíssimo Sacramento vai passar. Esse gesto,
que faz parte da piedade popular, foi trazido para o Brasil pelos portugueses, tendo início na cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais.
Os tapetes fazem memória à entrada de Jesus em Jerusalém, onde as
pessoas o receberam, colocando ramos de oliveira para que ele pisasse.
Hoje, o ostensório com a Hóstia consagrada, Cristo Vivo, é carregado
pelo sacerdote, que é o primeiro a passar pelos tapetes. Só então ﬁéis
podem pisar sobre eles, seguindo os passos de Cristo.
CORPUS CHRISTI 2022
Tradicionalmente, a Arquidiocese de Goiânia realiza uma celebração
uniﬁcada na solenidade de Corpus Christi na Praça Cívica, porém, este
ano, as celebrações aconteceram nas paróquias e comunidades.
Vale lembrar que, nos anos de 2020 e 2021, também não houve uma
celebração uniﬁcada, devido à pandemia, de modo que cada paróquia,
de maneira individual, fez sua celebração e os tapetes não foram feitos.
Neste ano, cada igreja foi responsável por confeccionar os seus.
Mesmo cada paróquia realizando sua própria celebração, nossos bispos celebraram em algumas paróquias. Na parte da manhã, nosso bispo auxiliar, Dom Levi Bonatto, celebrou na Paróquia Menino Jesus, em
Goiânia. Nosso arcebispo emérito, Dom Washington Cruz, celebrou na
Paróquia Nossa Senhora da Boa Esperança. Ele iniciou sua homilia pontuando: “Celebrar a solenidade do Sagrado Corpo de Cristo é celebrar

a instituição sacramental, sinal do amor de Deus, do amor fraterno. É
celebrar o sacramento do pão que dá a vida e da palavra que também
alimenta”.
Já nosso arcebispo, Dom João Justino, na parte da manhã, presidiu
a Santa Missa no Santuário-Basílica Divino Pai Eterno, em Trindade.
Ele explicou sobre a ligação da Festa de Corpus Christi com a Semana Santa. “Essa Festa Eucarística está profundamente sintonizada com
outra festa que celebramos, talvez de modo mais singelo, em razão do
contexto que é a da Semana Santa. A festa de hoje está relacionada à
Ceia do Senhor, o dia que Jesus instituiu a Eucaristia”. E completou: “A
celebração que inicia o Tríduo Pascal, com recolhimento próprio, porque celebramos ali a paixão e morte do Senhor, que explode na alegria
da morte pascal”.
Às 17h30, Dom João Justino celebrou na Catedral Metropolitana de
Goiânia e Dom Levi Bonatto concelebrou. Logo no início de sua homilia,
o arcebispo saudou os presentes e as autoridades políticas que estavam
na celebração. O arcebispo falou um pouco sobre a origem da festa de
Corpus Christi e de sua importância para nossa Igreja. “A festa é para
fazer memória de Jesus entre nós”, disse.
Durante sua fala, ele reﬂetiu sobre as leituras da Santa Missa. Ao falar
sobre o Evangelho proferido, que narra sobre o milagre da multiplicação
(Lc 9,11b-17), chamou atenção a um detalhe importante. “É incrível que
o evangelista escreve esse evangelho, que foi chamado de milagre da
multiplicação, não usou a palavra multiplicar, e sim dividir e partilhar”,
explicou. Segundo o arcebispo, o milagre não é colocado como uma mágica, uma vez que Jesus usa daquilo que já se tem, mostrando que a
solução está em partilhar.
A partir dessa reﬂexão, Dom João fez um relato sobre as expressões
de partilha que presenciou na Arquidiocese de
Goiânia, nas paróquias
que já visitou. Por ﬁm,
fez um pedido. “Vamos
fazer que nossa Arquidiocese seja assim, uma
igreja evangelizadora e
sinodal”.
Após a comunhão, o
arcebispo iniciou a Procissão Eucarística pelos tapetes, feitos pelos
muitos membros das
diversas pastorais da
Catedral Metropolitana.
Ao ﬁnal, ele retornou à
Catedral e concedeu a
bênção solene. A Santa
Missa contou ainda com
a participação do Coral
Arquidiocesano Santa
Cecília.
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maioria das paróquias da Arquidiocese de Goiânia ﬁzeram
tapetes para a Procissão Eucarística, como foi o caso da Paróquia Nossa Senhora da Conceição e do Santuário-Basílica
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mais conhecido como
“Matriz de Campinas”, em Goiânia. Valnedir Fernandes Martins, o
responsável por coordenar a confecção dos tapetes no local, explicou
que ﬁcou impressionado pela quantidade de pessoas que conseguiram reunir para a ação. “Esperávamos entre 80 e 100 pessoas, recebemos mais de 150 pessoas”, disse.
Além disso, ele explicou como conseguem matéria-prima para
a confecção dos tapetes. “Tivemos a ajuda de muitas madeireiras.
Quando a gente chega, explica que é da Igreja, o pessoal abre o coração e vê sentido em ajudar”. Para fazer aproximadamente 650 metros
de tapete, foram usados em torno de 1.000 quilos de serragem. O
coordenador disse que foi muito bom poder unir pessoas das mais
variadas idades e pastorais.
Na Catedral de Goiânia, Nara Luiza de Oliveira foi a coordenadora da organização e da confecção dos tapetes. Segundo ela, foram
feitos mais de 300 metros de tapete com a presença de 100 pessoas
envolvidas na confecção. Os trabalhos se iniciaram às 6h da manhã e
foram concluídos por volta das 15h30 da tarde.

Você pode conferir a galeria de fotos em nossas
redes sociais: Instagram e Facebook.

Fotos: Rudger Remígio
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Confecção dos tapetes nas Paróquias
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IGREJA EM SAÍDA
Imagem: Internet

Dia Mundial contra o
Trabalho Infantil
Ao ﬁnal do Angelus do dia 12 de junho, Solenidade da Santíssima
Trindade, o Papa Francisco lembrou que este dia marca o combate
ao trabalho infantil. Na Praça de São Pedro, ele pediu que “trabalhemos todos para eliminar este ﬂagelo, para que nenhum menino nem
menina seja privado dos seus direitos fundamentais nem forçado ou
coagido a trabalhar”.
O Dia Mundial contra o Trabalho Infantil foi instituído pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 12 de junho de 2002.
Cinco anos depois, pela Lei N. 11.542/2007, esta mesma data marcou
o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil no Brasil.
De acordo com um relatório da OIT e do Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF), existem 160 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil em todo o mundo. Do ano de
2016 a 2020, houve um aumento de 8,4 milhões de meninas e meninos.
A pesquisa também aponta que outros 8,9 milhões podem ingressar
nessa situação ainda neste ano, devido aos impactos da Covid-19.

“O alegre serviço de fé que se aprende na gratidão” (cf. Mc 1,2931). Este é o trecho que relata a cura da sogra de Simão. Em sua
catequese dessa quarta-feira, ao falar sobre essa passagem, o Santo
Padre diz que não podemos saber se a sogra de Simão tinha apenas uma leve indisposição, mas lembra que “na velhice até uma
simples febre pode ser perigosa”. O Papa recorda que quando a
idade chega, o corpo começa a ter outro ritmo. “Devemos ouvir o
corpo e aceitar alguns limites. Todos os temos. Também eu agora
tenho de caminhar com a bengala”.
O Pontíﬁce fala outra vez da cultura do descarte, tema que ele
tem repetido nas catequeses sobre a velhice. “A cultura do descarte parece aniquilar os idosos. Sim, não os mata, mas socialmente
cancela-os, como se fossem um fardo a ser transportado”. Para ele,
essa cultura “é uma traição à própria humanidade”, já que se seleciona “a vida de acordo com a utilidade, segundo a juventude
e não com a vida como ela é, com a sabedoria dos idosos, com os
limites dos anciãos”.
Ao ﬁnal da Audiência Geral, o Papa Francisco pede que “asseguremo-nos de que os idosos, os avós, as avós, estejam próximos
das crianças, dos jovens”, para transmitir a memória, a experiência e a sabedoria da vida. “Na medida em que ﬁzermos com que
os jovens e idosos tenham uma ligação, nessa medida haverá mais
esperança para o futuro da nossa sociedade”, conclui.

Imagem: Vatican Media

Leia a catequese completa no site da Santa Sé.

Solenidades, Festas e Memórias
Foto: Rudger Remígio

Catequese do Papa

As celebrações dentro do ano litúrgico são comemoradas em
três categorias ou graus dentro de uma hierarquia: Solenidades,
Festas e Memórias. A Igreja tem seu caminho de fé marcado por
momentos que possam conduzir os ﬁéis ao encontro com a pessoa
de Jesus Cristo.
Nas solenidades, celebramos os principais mistérios da nossa
fé, tais como a Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pentecostes, a Santíssima Trindade. Celebramos também como Solenidade a vida de Santos como São José, esposo de Maria, a natividade de São João Batista e a Imaculada Conceição de Maria. Pelos
exemplos citados, percebemos a importância dessas solenidades
para a vida e a fé da Igreja.
Nas Solenidades, temos no rito, os mesmos elementos básicos
do domingo: primeira leitura, Salmo, segunda leitura, Evangelho
e a proﬁssão de fé com a oração universal.
Nas Festas, celebramos um mistério ou título do Senhor, de
Maria Santíssima e dos santos de particular importância, obedecendo uma hierarquia segundo julga a Igreja.
Geralmente a celebração da Memória é de um santo. Nessa ocasião, celebramos, também, algum aspecto da vida de Jesus e de
Nossa Senhora. A memória facultativa do Santo Nome de Jesus e
do Imaculado Coração de Maria são exemplos para nós.
As Solenidades, Festas e Memórias são importantes na vida da
Igreja, todas elas celebram o mistério pascal de nosso Senhor Jesus
Cristo. (Padre José Luiz da Silva, reitor dos Seminários Maior Interdiocesano São João Maria Vianney; Menor Arquidiocesano São João Paulo
II; e Propedêutico Santa Cruz).

Junho de 2022

Arquidiocese de Goiânia

VIDA CRISTÃ

7

Fotos: Arquivo

Os diáconos permanentes
são homens da caridade
Diaconado Permanente na Arquidiocese de Goiânia

O

diaconado, o primeiro grau do Sacramento da Ordem, tem sua
origem ﬁrmada nas Sagradas Escrituras, que, inicialmente, não
mencionam diáconos, mas sim ministros. Os documentos do Magistério da Igreja situam a sua origem na escolha de sete homens
“de boa reputação, repletos do Espirito de Sabedoria” (At 6,1-6). Nos textos
bíblicos, o termo “diáconos” aparece em dois trechos (Fl 1,1 e 1Tm 3,8-13).
O ministério diaconal, nos primeiros séculos, se situa particularmente na
dimensão da caridade; em seguida, vem o serviço do culto e da pastoral. Há
consciência clara de que a diaconia é a expressão concreta do amor, vivida
no seguimento ao discipulado de Cristo, na disponibilidade, na entrega ao
serviço das comunidades mais necessitadas e na acolhida nas casas.
Houve uma época em que o ministério diaconal foi reduzido somente
às funções litúrgicas por mais de um milênio. Quando se fala “somente”,
não é que seja sem importância, mas é porque não é a primeira função do
diácono, que deve ser o homem da caridade. O Concílio Vaticano II criou
algumas condições para que o ministério diaconal pudesse ser restaurado e
se desenvolver plenamente, como a Nova Eclesiologia, Nova Teologia dos
ministérios, o Poder como Serviço, Novo enfoque Pastoral e outros.
Um pouco mais perto de nós, antes de falar do diaconato permanente no
Brasil, houve um acontecimento importante na América Latina, a ordenação dos primeiros diáconos permanentes, que aconteceu em 22 de agosto
de 1968, em Bogotá, na Colômbia. A celebração foi presidida pelo papa Paulo VI, que estava no país para encerrar o Congresso Eucarístico. Na ocasião,
entre os ordinandos estavam quatro brasileiros.

Aqui em nossa Arquidiocese, a primeira ordenação de
diáconos permanentes aconteceu no dia 29 de junho de
1969, quando Dom Fernando
Gomes dos Santos, primeiro
arcebispo de Goiânia, ordenou os diáconos José Luiz de
Mello e Valdomiro Rosa de
Oliveira.
A idade mínima para se
ordenar diácono permanente
é de 33 anos, o que impossibilitou José Luiz de ser ordenado por Paulo VI em Bogotá,
já que ele completaria 33 anos
somente em dezembro e a ordenação aconteceu em agosto.
O diácono José Luiz de
Mello era casado com a senhora Arcângela Gomes de Mello;
juntos, eles tiveram 7 ﬁlhos,
14 netos e 7 bisnetos. Em 2005,
a senhora Arcângela faleceu,
após 49 anos de casamento.
Depois do falecimento de sua
esposa e com os ﬁlhos já criados, José Luiz foi convidado por Dom Washington para ser sacerdote e, após o seu sim, sua ordenação aconteceu no dia 7
de dezembro de 2006, na Catedral Metropolitana de Goiânia.
Hoje, a Arquidiocese de Goiânia conta com 50 diáconos permanentes
que trabalham nas diversas paróquias e pastorais de nossa Igreja. Além disso, temos a Escola Diaconal Santo Estevão, que foi criada no ano de 2006,
no dia do santo padroeiro dos diáconos e tem como diretor o padre João
Batista de Lima, que acompanha cinco candidatos que estão em processo
de formação para a ordenação e a Comissão Arquidiocesana dos Diáconos
Permanentes, presidida pelo Diácono Carlos Brito.
Marcos Paulo Mota
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LEITURA ORANTE

“E vós, quem dizeis que
eu sou?” (Lc 9,20)
FILIPE CRISTINO DA SILVA (SEMINARISTA)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

A

pesar de Jesus ser uma ﬁgura muito conhecida em nossa realidade,
sendo facilmente reconhecido como
Filho de Deus por qualquer pessoa,
o conhecimento sobre quem é Ele deve estar
presente em nossa vida. Esse conhecimento
deve estar em um nível mais profundo do
que o mero reconhecimento de uma informação qualquer existente em nossa inteligência
por simplesmente acreditar no que alguém
nos informou. Por esse motivo, Jesus não se
conformou apenas com a resposta à sua primeira pergunta: “Quem diz o povo que eu
sou?” (Lc 9,18).
Na verdade, Cristo quer que o conheçamos
através de uma real experiência pessoal para
com Ele, fazendo com que a nossa resposta
ao questionamento “quem dizeis que eu sou?”,
decorra de um envolvimento total de nosso

ser para com Ele, modelando assim a nossa
vida e identidade ao que Ele é. Por isso, devemos ser muito sinceros em responder para
nós mesmos e para Deus o seguinte: estamos o
reconhecendo verdadeiramente? Ou testemunhamos a sua pessoa apenas por ouvir falar?
O nosso envolvimento com Jesus, porém,
não se reduz apenas à uma dimensão sua.
Na realidade, deve ser um envolvimento que
aceita também a totalidade de sua missão, o
que inclui as alegrias e as tristezas presentes
nela: “O Filho do Homem deve sofrer muito,
ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da Lei, deve ser morto e
ressuscitar no terceiro dia” (Lc 9,22). Isso signiﬁca que, ao reconhecer Jesus, não podemos
querer selecionar apenas os seus aspectos que
nos são convenientes. Devemos, ao contrário,
nos abrir para o seu todo, o que signiﬁca deixar de lado os nossos interesses pessoais: “Se
alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo,
tome sua cruz cada dia, e siga-me” (Lc 9,23).

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: 2Rs 17,5-8.13-15a.18; Sl 59(60); Mt 7,1-5. 3ª-f.: 2Rs 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sl 47(48); Mt 7, 6.12-14. 4ª-f.: 2Rs 22,
8-13;23,1-3; Sl 118(119); Mt 7,15-20. 5ª-f.: Natividade de São João Batista, solenidade – Is 49,1-6; Sl 138(139); At 13,22-26; Lc 1,57-66.80. 6ª-f.: Sagrado
Coração de Jesus, solenidade – Ez 34,11-16; Sl 22(23); Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7. Sábado: Imaculado Coração de Maria, memória – Is 61,9-11; Cânt.: 1Sm
2,1.4-5.6-7.8; Lc 2,41-51. Domingo: 13º Domingo do Tempo Comum – 1Rs 19,16b.19-21; Sl 15(16); Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 9,18-24
Passos para a leitura orante:
1. Ambiente de oração: o momento de oração é um encontro
profundo com Deus. Portanto, prepare um ambiente adequado que proporcione a interiorização e a meditação. Retire tudo
aquilo que distraia e dificulte a intensidade desse momento e
peça o Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: a principal palavra a ser dita é a Palavra de Deus. Por isso, atentar-se sobre o que diz o Senhor é o
caminho da oração. Leia o texto sagrado quantas vezes for necessário, ouvindo pacientemente o ele diz.
3. Meditação livre: reze então naquilo que o texto comunica. Mergulhe sua mente no escrito e destaque as palavras, frases que
mais tiveram relevo aos seus olhos, repita, rezando com elas.
4. Oração espontânea: apresente-se a Deus. Com um ato de humildade, peça ou agradeça por tudo o que Deus já fez por você.
5. Contemplação: lembre-se dos momentos em que Deus se
manifestou na sua vida. Registre essas experiências do que
foi vivido na oração e faça memória durante a semana do que
fora rezado.
6. Ação: viva a sua leitura comprometendo-se, de modo livre, a
pôr a Palavra à prática.
12º Domingo do Tempo Comum, Ano C – Liturgia da Palavra:
Zc 12,10-11;13,1; Sl 62; Gl 3,26-29; Lc 9,18-24.

ARQ. INDICA
Sugestão de livro
A celebração eucarística ocupa um lugar central na vida de oração da Igreja e, portanto, dos seus membros. A própria Igreja tem
sua origem no mistério pascal da Paixão, Morte e Ressurreição de
Cristo. Quando ela celebra este mistério na Santa Eucaristia, atinge
o ponto mais elevado do seu culto público. Além disso, na celebração eucarística, a Igreja se encontra na fonte da qual todo o seu
poder emana.

