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onvido todos os que integram pastorais, movimentos, comunidades e paróquias na Arquidiocese de
Goiânia a viverem intensamente
o Ano do Laicato, proposto pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que teve início em 26 de
novembro último e se estenderá até
DOM WASHINGTON CRUZ, CP o dia 25 do mesmo mês, em 2018. O
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
objetivo é valorizar e promover, ainda mais, a participação dos leigos e
leigas na Igreja e na sociedade. Sugerimos, como fonte para
estudo e reﬂexão sobre o tema, o Documento 105 da CNBB,
que destaca o papel dos cristãos leigos de ser “Sal da Terra e
Luz do Mundo”, a partir de sua inserção no projeto de uma
Igreja em saída, a serviço do Reino.
Felizmente, muitos e muitos já atuam nessa perspectiva,
mas é enorme o contingente dos que ainda entendem que
pertencer à Igreja é entrar num meio de transporte que, sem
qualquer preocupação da sua parte, os levará ao céu. Quem
pensa assim está errado. O Senhor reúne o seu povo, no primeiro dia da semana, renovando o sacrifício que ofereceu
ao Eterno Pai, por nosso resgate, e, depois, nos envia pelas
estradas do mundo, a levar sua mensagem de amor e de alegria. Ele é verdadeiro Rei de Amor. O problema é que muitas
pessoas encolhem os braços.

“Seremos examinados pelo Rei,
sobre o amor”
Além de trabalharem no interior da Igreja, os leigos e leigas são chamados a ser sinal da presença viva de Cristo em
todos os setores e dimensões da nossa vida, seja no mundo
do trabalho ou na vida familiar e social. É missão de todos
nós, Clero e Laicato – porque todos participamos, cada um
a seu modo, da missão de Cristo, Bom Pastor –, fomentar a
comunhão entre todo o rebanho e deste com Deus. Como
pastores, devemos procurar a ovelha perdida e reconduzir
a extraviada; enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente, assumindo, ao mesmo tempo, o papel de ovelha e bom
pastor, para socorrer as mais fracas. Tive fome e me deste de
comer...
Nosso desaﬁo é grande, porque são muitas as fomes do
mundo hoje. Todas matam, mais que as guerras, todos os
dias, pela falta de alimento, água, saneamento básico, assistência médica e remédios. Muitas pessoas morrem porque
desistem, por não encontrarem sentido na vida, por falta de
fé e amor, traduzidos em presença e diálogo. Além do mais, é
alarmante o número de mortes provocadas pela ausência de
uma educação integradora, que promova a paz, a solidariedade e a misericórdia, como é o caso das mortes no trânsito e
do assassinato de mulheres.
Em consonância com a proposta nacional, os bispos do
Regional Centro-Oeste da CNBB propõem que 2018 seja o
Ano do Laicato e da Família. Aﬁnal, o Senhor delineou a sua
Igreja como uma família, lugar onde todos se amam e se ajudam, apesar de serem diferentes, muitas vezes, nas suas visões de mundo. E assim deve ser.
Invoquemos a ajuda da Melhor de Todas as Mães, e, de
mãos dadas, nos coloquemos a serviço para que o Reino de
Deus venha a nós. Amém!

A missão dos cristãos leigos é atuar
na Igreja e na sociedade para que estas,
conhecendo Jesus, possam segui-lo,
“a ﬁm de que leigos e leigas possam
santiﬁcar-se no mundo” (cf. CfL 17).
Nesta edição, apresentamos a proposta
de vivência do Ano Nacional do Laicato, que teve início no último dia 26
de novembro, Festa de Nosso Senhor
Jesus Cristo, Rei do Universo, e Dia do
Cristão Leigo. O Ano se estenderá até
o dia 25 de novembro de 2018. Durante esse percurso, a Igreja quer valorizar
a atuação dos leigos, para que sejam,

de fato, sal da terra e luz do mundo.
Na Catequese do Papa desta edição,
você confere a reﬂexão de Francisco
sobre o paraíso, sua última audiência
sobre o tema esperança cristã. Apresentamos também a cobertura do Jubileu de Diamante de duas paróquias
de nossa Arquidiocese, que celebraram os 60 anos de sua criação. Uma
terceira, a Paróquia São Pio X, celebra também seu Jubileu nos próximos dias 7 a 10. Aproveite o nosso
conteúdo!
Boa leitura!

Fique por dentro

Realizado 1º Semear: encontro de
discernimento vocacional
Foto: Pastoral Vocacional

“SAL DA TERRA E
LUZ DO MUNDO” (Mt 6,13-14)

Editorial

No domingo (26), mais de 40 jovens participaram do 1º Semear, evento que, junto com a Escola Apostólica,
que acontece uma vez ao mês, está
integrado aos encontros vocacionais
da Arquidiocese de Goiânia. Segundo
o diácono Rodrigo Lacerda, responsável pelo encontro, o Semear tem o
objetivo de atingir jovens que querem aprofundar a experiência vocacional e, possivelmente, ingressar no
Seminário Menor São João Paulo II. A
expectativa é que alguns jovens que

participaram da Escola Apostólica
neste ano e aqueles que participaram do Semear, ingressem no seminário, ano que vem. Hoje, o Seminário São João Paulo II conta com
12 seminaristas menores e, com os
novos, esse número deve chegar,
ano que vem, a 23 jovens seminaristas, da Arquidiocese de Goiânia
e das dioceses de Jataí, Anápolis
e Rubiataba-Mozarlândia. A casa
acolhe adolescentes e jovens que
estudam o Ensino Médio.
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Foto: Rudger Remígio

foi tema de encontro arquidiocesano

ELIANE BORGES

O

1º Encontro Arquidiocesano de Pastoral da Comunicação (Pascom) foi
realizado na manhã do
dia 25 de novembro, na Cúria Metropolitana. A equipe organizadora, no âmbito do Vicariato para a
Comunicação (Vicom), avalia que
foram atingidos os objetivos do

evento, de promover a integração
das pastorais entre si e delas com
o Vicom, e de ser momento de formação sobre o papel das Pascons
dentro da missão evangelizadora
da Igreja. Participaram 85 comunicadores e interessados em atuar na
Pastoral da Comunicação, representando 30 paróquias da Arquidiocese de Goiânia.
O Missionário Redentorista Ir.

Diego Joaquim, jornalista, coordenador da Pastoral da Comunicação do Regional Centro-Oeste da
CNBB, abriu o encontro apresentando uma síntese do Diretório de
Comunicação da Igreja no Brasil,
Documento n. 99 da CNBB. Ele
ressaltou a importância do Diretório como instrumento para aqueles
que exercem a missão de anunciar
a alegria e a vida nova do Evan-

gelho. Delimitar o público que se
quer alcançar com determinada
mensagem e encontrar o tom correto da comunicação é um desaﬁo
já identiﬁcado, segundo ele. “Podemos cometer o erro de falar só para
aqueles que estão dentro da comunidade, mas também um outro, de
querer atingir o mundo inteiro e
não se comunicar bem com o vizinho da rua da paróquia”, alertou.

Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar
e referencial para a Comunicação
na Arquidiocese de Goiânia, participou do encontro com as Pascons
e disse que ﬁcou muito alegre pela
presença de muitos jovens no grupo, dispostos a levar a Palavra de
Deus a todas as pessoas. “Comunicar-se com boa qualidade é um
desaﬁo hoje, mas a Igreja merece
uma comunicação assim. Cada paróquia tem uma realidade diferente, também em termos de recursos
humanos e equipamentos para o
trabalho, mas façam o melhor que
puderem, com os meios possíveis
em cada uma”, recomendou.
O bispo ainda reﬂetiu com os comunicadores sobre os reﬂexos da
evolução das mídias sociais nas pessoas, que estão convivendo menos.
“Essa diﬁculdade de convivência
sempre aconteceu – talvez por moti-
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Qualidade

Participaram da mesa redonda Ir. Diego, o jornalista Elder Dias e o publicitário Tute Corrêa

vos patológicos, pela necessidade de
se isolarem –, mas agora isso já está
demais, tanto, que vem requerendo

até ações como o Setembro Amarelo,
preventivas ao suicídio. Daí a importância de uma comunicação in-

terativa e integradora das pessoas à
vida em comunidade”, aﬁrmou.
Na segunda parte do encontro,
padre Warlen Maxwell apresentou
aos participantes o projeto do Programa Encontro Semanal, que será
veiculado pela PUC TV, em breve.
Uma mesa redonda provocou a
troca de experiências, com a participação do Ir. Diego, do jornalista
Elder Dias e do publicitário Tute
Corrêa. O ponto de partida para as
discussões foi o questionamento do
papa Francisco: “Somos chamados
a testemunhar uma Igreja que seja
casa de todos. Seremos nós capazes
de comunicar o rosto de uma Igreja
assim?”.
Leia mais sobre a apresentação
do Ir. Diego e as ideias compartilhadas pelos debatedores no site da
Arquidiocese: www.arquidiocesedegoiania.com.br.
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Altar do Santuário do Pai das Misericórdias, na Comunidade
Canção Nova, em Cachoeira Paulista-SP

Foto: Fúlvio Costa

CATEQUESE DO PAPA

Paraíso

meta da nossa esperança
Queridos irmãos e irmãs,

E

sta é a última catequese sobre
o tema da esperança cristã,
que nos acompanhou desde
o início do presente ano litúrgico. E vou concluir falando do paraíso, como meta da nossa esperança. “Paraíso” é uma das últimas palavras
pronunciadas por Jesus na cruz, dirigida ao bom ladrão. Detenhamo-nos
um momento sobre aquela cena. Na
cruz, Jesus não está sozinho. Ao seu
lado, à direita e à esquerda, há dois
malfeitores. Talvez, passando diante daquelas três cruzes erguidas no

Gólgota, alguém suspirou aliviado,
pensando que ﬁnalmente a justiça
tinha sido feita entregando à morte
pessoas como elas.
Ao lado de Jesus há também um
réu confesso: alguém que reconhece
ter merecido aquele terrível suplício.
Chamamos “bom ladrão”, o qual,
opondo-se ao outro, diz: recebemos
o que mereceram os nossos crimes
(cf. Lc 23,41). No Calvário, naquela
sexta-feira trágica e santa, Jesus chega ao extremo da sua encarnação, da
sua solidariedade com nós, pecadores. Ali realiza-se quanto o profeta
Isaías tinha dito sobre o Servo sofre-

dor: “E foi contado entre os malfeitores” (Is 53,12; cf. Lc 22,37).
É precisamente no Calvário que
Jesus tem o último encontro com um
pecador, para abrir de par em par as
portas do seu Reino. Isto é interessante: é a única vez que a palavra
“paraíso” aparece nos evangelhos.
Jesus promete-o a um “pobre diabo” que no madeiro da cruz teve a
coragem de lhe dirigir o mais humilde dos pedidos: “Lembra-te de
mim, quando entrares no teu Reino!”
(Lc 23,42). Não tinha boas obras para
apresentar, nada possuía, mas conﬁa-se a Deus, que reconhece como

inocente, bom, tão diferente dele (v.
41). Foi suﬁciente aquela palavra de
arrependimento humilde, para sensibilizar o coração de Jesus.
O bom ladrão nos faz lembrar a
nossa verdadeira condição diante
de Deus: que somos seus ﬁlhos, que
Ele sente compaixão por nós, que Ele
está desarmado todas as vezes que
lhe manifestamos a nostalgia do seu
amor. Nos quartos de muitos hospitais ou nas celas das prisões, este milagre repete-se inúmeras vezes: não
há pessoa alguma, porquanto tenha
vivido mal, à qual só lhe resta o desespero e à qual seja proibida a graça.

do que Ele já tinha redimido. E para
a casa do Pai levará também tudo o
que em nós ainda precisa ser resgatado: as faltas e os erros de uma vida
inteira. Esta é a meta da nossa existência: que tudo se cumpra, e seja
transformado em amor.
Se acreditarmos nisso, a morte deixa de nos amedrontar, e podemos também ter a esperança de
partir deste mundo de maneira serena, com muita conﬁança. Quem
conheceu Jesus, já nada teme. E poderemos repetir também nós as palavras do Velho Simeão, também ele
abençoado pelo encontro com Cristo, depois de uma vida inteira consumida em expetativa: “Agora, Se-

nhor, deixai o vosso servo ir em paz,
segundo a vossa palavra. Porque os
meus olhos viram a vossa salvação”
(Lc 2,29-30).
E naquele instante, ﬁnalmente, já
não teremos necessidade de nada,
já não veremos de maneira confusa. Já não choraremos inutilmente,
porque tudo passou; também as
profecias, inclusive o conhecimento.
Mas o amor não, esse permanece.
Porque “a caridade jamais acabará”
(cf. 1Cor 13,8).

Abraço com Deus
Diante de Deus, apresentamo-nos todos de mãos vazias, um pouco como o publicano da parábola
que tinha parado para rezar no fundo do templo (cf. Lc 18,13). E todas
as vezes que um homem, fazendo o
último exame de consciência da sua
vida, descobre que as faltas superam de forma considerável as boas
obras, não deve desanimar, mas
entregar-se à misericórdia de Deus.
E isso nos dá esperança, abre-nos o
coração!
Deus é Pai, e até ao último instante espera o nosso retorno. E ao
ﬁlho pródigo, que regressando começa a confessar as suas culpas, o
pai fecha-lhe a boca com um abraço
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(cf. Lc 15,20). Este é Deus: ama-nos
desse modo!
O paraíso não é um lugar de fábula, nem sequer um jardim encantado. O paraíso é o abraço com Deus,
Amor inﬁnito, e entramos nele graças a Jesus, que morreu na cruz por
nós. Onde há Jesus, há misericórdia
e felicidade; sem Ele há frio e trevas.
Na hora da morte, o cristão repete a
Jesus: “Recorda-te de mim”. E mesmo se não houvesse mais ninguém
que se recorda de nós, Jesus está ali,
ao nosso lado. Quer levar-nos para
o lugar mais bonito que existe. Deseja levar-nos lá com aquele pouco
ou tanto de bom que houve na nossa vida, para que nada seja perdido

Audiência Geral.
Praça São Pedro, 25 de outubro de 2017
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Ano especial valoriza e promove
o protagonismo do cristão leigo

N

a Solenidade de Nosso
Senhor Jesus Cristo, Rei do
Universo, celebrada no
último domingo (26), a
Igreja no Brasil deu início ao Ano
Nacional do Laicato, que se estenderá até 25 de novembro do próximo ano. Com o tema “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Igreja em
saída’, a serviço do Reino”, e o lema
“Sal da Terra e Luz do Mundo”

Foto: Edições CNBB

FÚLVIO COSTA

(Mt 5,13-14), o Ano tem o objetivo
de convidar todos os cristãos leigos
a vivenciar o Ano do Laicato por
meio de orações, celebrações e reﬂexões, bem como incentivar e apoiar
uma participação sempre maior
dos cristãos leigos e leigas na vida
da Igreja e da sociedade, para que
sejam, de fato, sal da terra e luz do
mundo numa Igreja decididamente
missionária.

“Esperamos valorizar e promover, ainda mais,
a participação do laicato no interior da Igreja,
nos conselhos paroquiais, pastorais, movimentos
e serviços, mas também na sociedade, nos campos
da política, da economia e da cultura.
Necessitamos de uma presença muito maior dos
fiéis leigos e leigas na sociedade, para serem, de fato,
“sal da terra e luz do mundo”, como Jesus quer dos
seus discípulos, e como propõe a Igreja hoje.
Para isso, é indispensável que o Ano do Laicato seja
vivido por todos, pastorais, movimentos,
comunidades, paróquias e regionais da CNBB”

Cartaz oficial do Ano Nacional do Laicato retrata as diversas dimensões
do protagonismo do cristão leigo na igreja e na sociedade

(Dom Sergio da Rocha, presidente da CNBB)
O Ano Nacional do Laicato é a
oportunidade para valorizar ainda mais a presença e a missão dos
cristãos leigos e leigas na Igreja e
na sociedade. Para isso, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) aprovou a realização do
Ano e encarregou à Comissão Episcopal Especial para o Ano do Laicato – cujo presidente é o bispo de
Caçador (SC), Dom Severino Clasen
– a missão de organizar atividades
em quatro eixos, para que, de fato,
ele seja vivido intensamente.
1) Eventos
2) Comunicação, catequese
e celebração
3) Seminários temáticos
nos Regionais
4) Publicações
Esse Ano também é motivado
e fundamentado pelo Documento
105, da CNBB, “Cristãos Leigos e

Leigas na Igreja e na Sociedade – Sal
da Terra e Luz do Mundo”. Portanto, é também objetivo do Ano do
Laicato dinamizar o estudo e a prática do documento e de outros do
magistério da Igreja, que estimulam
a atuação e presença dos leigos na
Igreja e na sociedade.
Na Arquidiocese de Goiânia, o
nosso arcebispo, Dom Washington
Cruz, abriu o Ano do Laicato na
Catedral Metropolitana, com missa
presidida no domingo (26), às 11h30.
O Evangelho do dia (Mt 25, 31-46) –
em que Jesus explica aos discípulos
que o Filho do Homem separará os
povos à sua direita e à sua esquerda, ou seja, aqueles que praticaram a
bondade e a justiça ao próximo, daqueles que nada ﬁzeram – iluminou
a homilia do arcebispo. “O Senhor
delineou a sua Igreja como uma família e nesta, a virtude fundamental
é a solidariedade, ou seja, a comunhão, a caridade mútua que, com

CNBB
NACIONAL
35%

Diocese
45%
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todas as consequências, deve nos fazer pensar as lições do Evangelho de
hoje. No entardecer da vida, essas
lições devem nos colocar em exame
sobre nossas práticas de amor, conforme nos recorda São João da Cruz,
aludindo à passagem do Evangelho
deste domingo”, aﬁrmou.
Dom Washington ainda exortou
a não esquecermos da lei fundamental que nos faz ser Igreja. “O amor
são obras e não apenas palavras bonitas. Temos necessidades imprescindíveis que nos levam a nos entregarmos ao serviço dos irmãos mais
carentes. Cristo se disfarça no irmão
faminto, sedento, nu, para provocar
a misericórdia para com ele, seus irmãos mais pobres, de maneira que
nós também alcancemos misericórdia. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Dessa
maneira, o amor cristão encontra
seu caminho de ida e volta em Jesus
Cristo”.

O Ano do Laicato é, portanto,
uma retomada da grandeza do nosso Batismo, em que fomos chamados a ser partícipes do sacerdócio
de Cristo. Pelo Batismo, todos os
cristãos assumem a missão que
Jesus deixou à Igreja, de evangelizar, anunciar o Reino da verdade,
da justiça, do amor e da paz. E isso
não se faz apenas dentro da Igreja,
mas na sociedade, como o próprio
Documento 105 indica: “A vocação
própria dos leigos é administrar e
ordenar as coisas temporais, em
busca do Reino de Deus. Vivem,
pois, no mundo, isto é, em todas
as proﬁssões e trabalhos, nas condições comuns da vida familiar e
social, que constituem a trama da
existência. São aí chamados por
Deus, como leigos, a viver segundo o espírito do Evangelho, como
fermento de santiﬁcação no seio do
mundo” (n. 5).

Campanha da Evangelização
Criada há 20 anos, a Campanha da Evangelização (CE) teve início em 1998, com o objetivo
de favorecer a vivência do Tempo do Advento e
mobilizar todos para uma Coleta Nacional. Os
recursos são destinados à sustentação do trabalho missionário no Brasil. A iniciativa considera, de modo especial, a ajuda para dioceses
de regiões mais necessitadas e desassistidas.
O gesto concreto é partilhado solidariamente
pela Igreja no Brasil, da seguinte forma:
A campanha, que está em sintonia com o
Ano do Laicato, foi aberta no domingo (26).
Ela tem duração de três semanas e a conclusão

acontece no terceiro domingo do Advento, dia
17 de dezembro, quando deve ser realizada,
em todas as comunidades católicas, a Coleta
para a ação evangelizadora no Brasil. Todas as
paróquias receberam folders informativos sobre o tema e o lema da CE 2017, e os envelopes
para a coleta. Além disso, já está à disposição
o cartaz para ser adquirido ou baixado no site
das Edições CNBB.
O objetivo da campanha é despertar os
discípulos e as discípulas missionários para o
compromisso evangelizador e para a responsabilidade pela sustentação das atividades
pastorais no Brasil.
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JUBILEUS DE DIAMANTE

Paróquias celebram 60 anos
Foto: Rudger Remígio

com novena e inaugurações
ELIANE BORGES

Duas paróquias de Goiânia celebraram seu Jubileu de
Diamante no dia 25 deste mês: a Paróquia Santo Antônio,
do Setor Pedro Ludovico, e a Paróquia Sagrado Coração de
Jesus, da Vila Nova. Novenas, quermesses, lançamento de
livro, inauguração de memorial, dedicação de igreja e até
Bênção Papal integraram as programações jubilares.

A

Paróquia Salesiana Sagrado Coração de Jesus comemorou os 60 anos com
novena, iniciada no dia
17 de novembro, e concluída no dia
25, em Rito Solene de dedicação da
igreja matriz, que acaba de ser totalmente reformada. Emocionante
e repleto de signiﬁcados, o rito reuniu a comunidade por quatro horas,
sendo presidido pelo bispo auxiliar
Dom Levi Bonatto, que representou
o arcebispo Dom Washington Cruz.
Foi mantida a tradição de encerrar uma relíquia embaixo do altar, sendo esta de São Francisco de
Sales (fragmento de osso), titular e

patrono da família salesiana. Dom
Levi abençoou a água e com ela
aspergiu o povo, “que é o templo
espiritual”, as paredes da igreja
e o altar. Os ritos da unção, da incensação, do revestimento e da iluminação, realizados tornam o altar
“símbolo de Cristo, que é o “Ungido” pelo Pai com o Espírito Santo,
e constituído Sumo Sacerdote, para
que oferecesse no altar do seu Corpo o sacrifício da vida pela salvação de todos” (Pontiﬁcal Romano).
A unção da igreja foi representada
pela unção das doze cruzes, distribuídas no templo, inscritas com os
nomes dos apóstolos; e foram acesas

as velas a elas conjugadas, sinais da
luz de Cristo.
Em sua homilia, Dom Levi ressaltou a importância do templo para
Jesus. “Chegou o dia em que podemos entregar a Deus essa igreja
pronta, uma bênção para os paroquianos. Ao expulsar os vendedores
do templo, Jesus quis deixar uma lição para seus discípulos e todos nós:
que devemos ter zelo com as coisas
de Deus, valorizar o templo físico

como lugar sagrado de oração, e
manter uma atitude digna dentro da
Casa do Pai. Trazendo para a nossa
realidade essa reﬂexão, agradeço,
em nome de Dom Washington, o
empenho do padre Jonathan e sua
equipe, e a todos os que colaboraram com esta obra. É uma alegria ter
na Arquidiocese uma igreja tão bonita e apropriada para oração. Que
nela brilhe para sempre o amor de
Cristo”, enfatizou.

quando ele foi chamado a obliterar o
selo personalizado comemorativo dos
60 anos da paróquia, em cerimonial
conduzido pelos Correios, no ﬁnal da
celebração. Esse apreço foi enfatizado
por Carmem Correia, coordenadora
do Conselho Pastoral, e Sávio Santos
Martins, coordenador de Articulação
da Juventude Salesiana, que falaram
em nome dos paroquianos.

Fruto da inspiração e serviço de
muitos padres salesianos, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus foi
criada em 25 de dezembro de 1957,
pelo primeiro arcebispo de Goiânia, Dom Fernando Gomes dos
Santos. A sede provisória foi a capela construída pelo padre Balesteri, SDB, já com ajuda da primeira
geração de ﬁéis.

Bênção Apostólica

Foto: Rudger Remígio

O rito de dedicação foi concelebrado pelo pároco atual, padre Jonathan Costa, SDB (desde 2014), por
alguns ex-párocos (Gregório Batista,
hoje vigário; José Lacerda; Dário Silva e João Norberto), e pelos padres
convidados, Rodrigo Ferreira e Vitor Simão (diocesanos), Cícero Severino (claretiano) e o diácono Adair
José Barbosa. Padre Orestes Fista-

rol, inspetor da Inspetoria São João
Bosco, também concelebrante, surpreendeu a comunidade mostrando
a Bênção Apostólica concedida pelo
papa Francisco à paróquia. Claramente emocionados, os ﬁéis festejaram com grande entusiasmo.
A sintonia que a comunidade tem
com o seu pároco, padre Jonathan,
foi aﬁrmada pela aclamação dos ﬁéis,

Coral Litúrgico
faz parte dessa história
O Coral Litúrgico da Vila Nova animou o oitavo dia da novena preparatória à dedicação da igreja, comemorando também 60 anos de serviço
na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Começou com pequenos coros de
jovens animando missas, que foram se unindo e agregando outros cantores e instrumentistas. Consolidado, o coral cantou nas mais diversas
celebrações sacramentais e festivas, sendo berço de muitos líderes comunitários e padres, entre eles o padre Paulo Barbosa. Sua atual regente,
Marilourdes Andrade Santos, e a pioneira na formação do coral, Terezinha Mendes – referências em animação litúrgica –, conseguiram reunir
cantores que participaram do Coral da Vila Nova desde o início até hoje,
fazendo da celebração um momento ímpar de louvor!
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Criada no dia 25 de dezembro de
1957, sob o decreto n. 7, a Paróquia
Santo Antônio, do Setor Pedro Ludovico, foi desmembrada da Paróquia
Nossa Senhora Auxiliadora (hoje
Catedral Metropolitana), atendendo
às necessidades espirituais dos ﬁéis
e considerando o grande número
de habitantes na cidade de Goiânia.
Após a criação, a paróquia foi conﬁada à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, tendo como primeiro pároco o frei Demétrio Zancheta, que,
juntamente com os demais frades,
deu os primeiros passos dessa nova
paróquia. Assim, a espiritualidade
franciscana foi sendo duplamente
consolidada, por meio de Santo Antônio, patrono da paróquia, bem como
de São Francisco de Assis, patrono
dos frades.
No dia 4 fevereiro de 2017, deu-se
início às comemorações do Ano Jubilar. O primeiro evento dessa abertura

foi uma palestra proferida pelo reitor
da PUC Goiás, prof. Wolmir Amado,
sobre “a história da paróquia, dos primórdios aos dias atuais”, que reuniu
centenas de pessoas que desejavam
conhecer ou reviver a história da paróquia. Após esse primeiro momento, o bispo auxiliar Dom Moacir Silva
Arantes presidiu a missa de abertura
desse Ano Jubilar e destacou, em sua
reﬂexão, o valor da comunidade. “É
uma alegria para nós estarmos reunidos celebrando esse acontecimento
tão feliz, que é a certeza de que Deus
agiu, age e agirá nesta comunidade”,
enfatizou.
Durante o ano, várias atividades
aconteceram para marcar as comemorações dessa festividade, inclusive
a grande festa em louvor ao padroeiro, que aconteceu em junho. Frei Messias lembrou que, na noite anterior ao
começo da festa, um incêndio destruiu o oratório, na paróquia, onde

Foto: Rudger Remígio

JUBILEUS DE DIAMANTE

Missa em ação de graças pelos 60 anos da Paróquia Santo Antônio

iam ﬁéis de várias partes de Goiânia
para fazer suas orações. Segundo o
frei, diante desse trágico fato, ele teve
a ideia de fazer, junto com o novo
oratório, um memorial em homenagem ao primeiro pároco, frei Demétrio. O professor Wolmir, juntamente

com frei Messias, fez um documento
pedindo que os restos mortais do frei
Demétrio fossem exumados e que
ﬁcassem sob a responsabilidade da
Província Nossa Senhora de Fátima,
do Brasil Central, e sob guarda perpétua da Paróquia Santo Antônio.

Santo Antônio. Eu ouvi diversos testemunhos nas vezes que estive aqui,
de pessoas falando do signiﬁcado
desta paróquia, na vida de um e de
outro, na vida do bairro, que nasceu
junto com esta comunidade, na vida
de tantas pessoas que aqui se casaram, batizaram seus ﬁlhos. E é por
isso que estamos aqui para render
graças a Deus por estes 60 anos dessa paróquia, uma igreja que extrapolou os limites de suas grades para
irradiar a fé, porque fé e amor são e
devem ser a mesma coisa”.
O professor Wolmir escreveu um
livro contando a história dessa paróquia tão querida, criada no mesmo
ano da criação da nossa Arquidiocese. Em entrevista ao Jornal Encontro Semanal, ele explicou como foi a
ideia e o porquê de escrever um livro para contar essa história. “Hoje
é um dia muito especial para nós,
pois celebramos o Jubileu de Dia-

mante da Paróquia Santo Antônio.
Hoje, além da missa de ação de graças, temos a inauguração do memorial frei Demétrio e também do Oratório Santo Antônio”. O livro relata
todos os 16 párocos que passaram
pela paróquia e também conta algumas crônicas de frades.
Após a celebração, Dom Moacir,
frei Airton e frei Messias inauguraram o Memorial Frei Demétrio,
onde foram depositados os restos
mortais do primeiro pároco e o Oratório Santo Antônio. Sempre que se
faz um oratório em uma paróquia,
ao centro coloca-se a imagem do
seu padroeiro, e ao lado dele a de
outros santos de devoção. No oratório da paróquia encontram-se, além
da imagem de Santo Antônio, a de
São Francisco e Santa Clara. A paróquia conta também com um lugar
próprio para que os ﬁéis possam
acender sua velas.

Foto: Wagmar Alves

60 anos irradiando a fé

Bênção e inauguração do Memorial Frei Demétrio e do Oratório Santo Antônio

A festa de encerramento e comemoração do Jubileu de Diamante
da paróquia aconteceu no último
sábado, dia 25 de novembro. A celebração, presidida por Dom Moacir,
marcou, com grande emoção, os ﬁéis da comunidade. A missa foi concelebrada pelo atual pároco, frei Airton Guedes, e pelos freis Reinaldo,
Luís e João Pedro; pelo antigo páro-
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co, hoje Ecônomo da Província, frei
Messias Chaves Braga; e também
pelo frei Alexandre Agostini, que representou o ministro provincial.
Em sua reﬂexão, o presidente da
celebração destacou a importância
desse dia para a comunidade paroquial. “Nós somos chamados, hoje,
a olhar para esses 60 anos de cuidado, que signiﬁcou a Paróquia de
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LEITURA ORANTE

“Convertei-vos”

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘Na conversão e na serenidade está a vossa salvação’’ (Is 30,15)

Textos para oração: Mc 1,1-8 (página 1242; Bíblia das
Edições CNBB)

VILMAR A. BARRETO (SEMINARISTA)

Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

O

Tempo do Advento nos prepara para o Natal do Senhor. É
um tempo em que celebramos
a bondade de Deus, que, “na
plenitude dos tempos, enviou seu Filho”
(Gl 4,4), Jesus Cristo. No próximo domingo, o segundo do Advento, a Santa Igreja
nos apresenta um aspecto importante da
vigilância, que é não nos desviarmos dos
caminhos do Senhor. “Preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para
ele!” (Mc 1,3).
Tendo como exemplo João Batista, devemos também preparar, com nossas atitudes cristãs, um caminho de conversão,
reconhecendo que somos pecadores (cf.
Mc 1,7) e que necessitamos de uma graça
especial para conseguirmos vencer todo o
mal que corrompe a nossa fé e a aliança da
amizade com Deus.

Em meio às mazelas do tempo atual, em
época de mudanças, com as artimanhas
e ideologias contrárias à fé, que querem
destruir especialmente a família, é preciso que nós, cristãos, batizados no Espírito
Santo (Mc 1,8), busquemos um vigoroso
reencontro com Deus e nos enveredemos
nesse virtuoso caminho de conversão, de
metanoia, a começar por uma mudança
contínua e com os olhares ﬁxos em Jesus.
Que no Tempo do Advento possamos
aprender com Maria Santíssima, aquela
que soube preparar, primeiramente em
sua alma (Lc 1,46), a chegada do Messias,
como sinal de graça e alegria. Preparemos
também o caminho do Senhor para que
Ele possa nascer como esperança nos corações daqueles que estão desanimados,
desiludidos, sem fé, e que não acreditam
em um mundo melhor.

1º Ambiente de oração: procure uma posição cômoda e
um local agradável. Silencie e invoque o auxílio do Espírito Santo.
2º Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma
vez, tente compreender o que Deus quer lhe falar.
3º Meditação livre: reﬂita sobre o que esse texto diz a
você. Procure repetir frases ou palavras que mais chamaram sua atenção.
4º Oração espontânea: converse com Deus, peça perdão.
Louve, adore, agradeça, faça seu pedido de ﬁlho e ﬁlha
muito amados. Fale com Deus como a um amigo íntimo.
5º Contemplação: imagine Deus em sua vida e lembre-se
daquilo que ele falou com você nessa Palavra que acabou de ler. Se possível, escreva os frutos dessa oração/
contemplação.
6º Ação: para que a sua Lectio Divina seja frutuosa, é necessário que você realize algo concretamente (como ajudar o próximo, pedir perdão, falar sobre o amor de Deus,
visitar um doente) e que seja resultado de sua oração.
2º Domingo do Advento – Ano B. Liturgia da Palavra:
Is 40,1-5.9-11; Sl 84, 9ab-10.11-12.13-14 (R.8); 2Pd 3,8-14;
Mc 1,1-8

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
Os leigos e leigas necessitam de formação para exercerem sua missão na Igreja e na sociedade. Pensando nisso, e como forma de agradecimento dos bispos aos cristãos leigos por sua dedicação à Igreja
e pelo entusiasmo com que se doam à evangelização, a CNBB lançou o Documento 105. Seguindo a metodologia Ver, Julgar e Agir,
o livro divide-se em três capítulos. O primeiro apresenta o marco
histórico-eclesial da caminhada da vida dos cristãos leigos e leigas.
O segundo identifica a atuação dos leigos, considerando a diversidade de carismas, serviços e ministérios na Igreja. Já o terceiro capítulo aborda a dimensão missionária da Igreja e indica aspectos,
princípios e critérios de formação do laicato.
Onde encontrar:
Edições CNBB, pelo site www.edicoescnbb.com.br ou pelo telefone
(61) 2193-3019
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