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S

eria muito bom se a retrospectiva das notícias do mundo,
em 2017, fossem semelhantes
às da nossa Arquidiocese. Assim, relatariam o esforço e a união de
todos para tornar o mundo melhor,
como as inúmeras ações em prol do
bem comum e da ajuda àqueles que
mais necessitam.
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
A Igreja de Goiânia tem se empeArcebispo Metropolitano de Goiânia
nhado na formação de lideranças clericais e leigas para viver e propagar
os valores cristãos, assim como na promoção do desenvolvimento humano integral, a exemplo da educação formal e de
projetos de educação para a cidadania. Atua no atendimento
de crianças e idosos, em creches, abrigos e projetos; no auxílio a pessoas em risco de morte, pela falta de alimentos e
assistência médica; e promove a reabilitação de dependentes
químicos, entre muitas outras boas obras.
Nesta edição do jornal Encontro Semanal, listamos fatos,
celebrações e eventos que marcaram a vida da Arquidiocese
no ano passado, mas sabemos da importância que têm as pequenas ações realizadas nas paróquias, movimentos e comunidades, muitas vezes nem divulgadas pelos promotores, que
são as sementes de fé e do futuro da nossa Igreja.
A divulgação dos trabalhos que realizamos, nas dimensões material e espiritual, é uma forma de incentivar a adoção de inciativas na mesma linha, complementares ou inovadoras. Esse é o motivo de utilizarmos cada vez mais a comunicação na Igreja, incluindo as novas tecnologias, pois é
inegável sua importância para a evangelização na realidade
contemporânea.

Editorial
O ano de 2017 foi cheio de momentos marcantes em nossa Arquidiocese. Foi um ano triste, por causa da
repentina morte de nosso arcebispo
emérito, Dom Antonio Ribeiro, mas
também de alegrias pelas realizações
e iniciativas, que com certeza alegrariam seu coração de pastor, que tanto
contribuiu para a história desta Arquidiocese. Um ano marcado pela espiritualidade mariana e pelo despertar vocacional, centro da reﬂexão do
Ano Vocacional Mariano vivido pelo
Regional Centro-Oeste da CNBB, ao
qual pertence nossa Arquidiocese, e
também pela instituição do Ano Jubilar dos Seminários.
O diálogo e responsabilidade social foram salientados e vividos por
meio da União dos Juristas Católicos,
da Feira da Solidariedade, na Jornada
da Cidadania, e de tantas iniciativas,
ações e formações pastorais. O Dia
Mundial do Pobre foi um importante momento que valorizou o trabalho
de obras, projetos e pastorais, e ao

mesmo tempo resgatou a consciência
da responsabilidade cristã perante os
mais necessitados e os que sofrem.
Este também foi o ano da comunicação, do estudo de documentos da
Igreja, de debates e reﬂexões sobre a
ação pastoral e do aprofundamento
da espiritualidade.
Esta retrospectiva não poderia,
em tão poucas páginas, contemplar
todos os momentos, eventos, celebrações e iniciativas realizadas em nossa
Arquidiocese, no ano de 2017, mas
procuramos, com esmero, apresentar
um panorama de fatos marcantes que
nortearam a vida pastoral da nossa
Igreja particular de Goiânia, certos
da importância de cada ação realizada pelo povo de Deus para a construção do Reino e para o bem comum na
terra. Que a leitura desta edição suscite gratidão pelo ano vivido e ânimo
para o muito que ainda precisa ser
feito neste novo ano.
Boas recordações!

Aconteceu
Dom Washington Cruz preside missa
da Solenidade da Santa Mãe de Deus

“É nossa missão levar a Boa-Nova de
Jesus Cristo ao maior número de pessoas
possível, como nos pediu o Mestre”
Um dos Vicariatos Ambientais de nossa Arquidiocese é
o Vicariato para a Comunicação (Vicom), que tem à frente
o bispo auxiliar Dom Levi Bonatto. Entre as ações que desenvolve está a cobertura jornalística e fotográﬁca de atividades arquidiocesanas; a edição do jornal Encontro Semanal
(distribuído nas paróquias e viabilizado por apoiadores), do
Boletim Pastoral (distribuído na Reunião Mensal de Pastoral) e da Revista da Arquidiocese. Outra tarefa é a gestão do
nosso site, dos perﬁs no Facebook e no Instagram; o envio de
notícias e comunicados às paróquias e à imprensa, por e-mail
e Whatsapp. Ainda são editados o calendário e o anuário arquidiocesanos, folhetos para celebrações especiais, e o folheto litúrgico Comunhão e Participação, utilizado nas missas.
São criadas artes e marcas. Um projeto novo, previsto para
ter início neste semestre, é o programa Encontro Semanal,
que será veiculado pela PUC TV.
É nossa missão levar a Boa-Nova de Jesus Cristo ao maior
número de pessoas possível, como nos pediu o Mestre (Mc
16,15), sendo instrumentos da misericórdia de Deus para
elas. Como Pastor da Igreja de Goiânia, é meu papel dirigir
mensagens aos ﬁéis católicos e à toda sociedade, e o faço por
intermédio da Rede Pai Eterno de Comunicação / Rádio Difusora, deste jornal e da PUC TV. Um fato louvável é que as
paróquias estão organizando, cada vez mais, equipes atuantes na Pastoral de Comunicação.
Com a graça de Deus e a participação da comunidade, em
2018, conseguiremos manter as iniciativas existentes e criar
outras, tão relevantes quanto as citadas neste jornal.
Que a Paz de Cristo, o caminho para a verdadeira Felicidade, esteja sempre com vocês no Ano Novo e sempre!
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: Talita Salgado (MTB 2162/GO)
Redação: Talita Salgado
Revisão: Thais de Oliveira
Diagramação: Ana Paula Mota
Colaboração: Marcos Paulo Mota (Estudante de
Jornalismo/PUC Goiás) Edmário Santos
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No dia 1º de janeiro de 2018, Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria,
e Dia Mundial da Paz, Dom Washington Cruz presidiu Santa Missa na Catedral. Em sua homilia, ele disse que,
sempre que se inicia um novo ano, é
uma bênção, e devemos agradecer e
invocar a Deus, porém, enfatizou que
quem recebe as bênçãos não está livre
dos males do mundo, mas é fortalecido para enfrentar as diﬁculdades.
“Um novo ano é sempre uma bênção,
que temos de agradecer e invocar!
A bênção, no entanto, não é um ato
mágico para resolver todos os nossos problemas. Quem a recebe terá as
mesmas diﬁculdades que os outros
homens, entretanto, recebe a força necessária para enfrentá-las, por meio
da nova luz que procede da nossa fé”.
O arcebispo reﬂetiu também sobre o pensamento central desse dia.
“Aclamar Maria, a Mãe do Filho de

Deus, O Filho de Deus, nascido dela,
é a suprema bênção do Pai. Em sua
misericórdia, ele nos libertou do pecado e nos tornamos ﬁlhos de Deus.
Porque são inseparáveis em Jesus as
duas naturezas, a humana e a divina,
então, Maria, Mãe de Jesus, é também
Mãe de Deus. Esse é o título maior de
Nossa Senhora”.
Ao ﬁnal da sua reﬂexão, Dom
Washington citou a mensagem do
papa Francisco para o 51º Dia Mundial da Paz: “Na sua Mensagem, o
papa põe o foco nos migrantes e refugiados, muitos dos quais, como a
Sagrada Família, partem, não para
ter uma vida melhor, mas simplesmente para sobreviver ou viver em
paz e segurança”. Antes da bênção, o
arcebispo cantou o tradicional canto
da Folia de Reis, 25 de Dezembro, e
rezou ajoelhado, adorando Jesus no
presépio.
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60 ANOS DA ARQUIDIOCESE

Missa Regina Caeli (Rainha do Céu) – em comemoração aos 60 anos da Arquidiocese de Goiânia, foi celebrada Santa Missa, no dia 31 de maio, pelo arcebispo Dom Washington Cruz, no Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro. Composições de Fernando Cupertino foram criadas especialmente para
ocasião e interpretadas pela Orquestra e Coro Sinfônico Jovem de Goiás.

Catedral Metropolitana

No contexto da Festa de Corpus Christi, celebrada no dia 15 de junho,
aconteceu o Jubileu de Diamante da instalação da Arquidiocese de Goiânia, relembrando a trajetória dos seus pastores e a unidade do povo de
Deus nesta Igreja particular.

ENCERRAMENTO
Jubileu das Paróquias
Paróquia Santo Antônio, do Setor Pedro Ludovico

No dia 25 de novembro, com celebração presidida pelo bispo auxiliar
Dom Moacir S. Arantes, foi inaugurado o Memorial Frei Demétrio, o
Oratório Santo Antônio e aconteceu o lançamento do livro com histórias
da paróquia, escrito pelo reitor da PUC Goiás, prof. Wolmir Amado.
50 anos de dedicação do templo - Em 8 de dezembro de 1966, a Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora foi sagrada como Catedral, pelo então núncio apostólico no Brasil, cardeal Dom Sebastião Baggio. No dia 7 de dezembro, o arcebispo
Dom Washington Cruz presidiu missa solene para comemorar essa data.

Paróquia Salesiana Sagrado Coração de Jesus

O bispo auxiliar Dom Levi Bonatto presidiu missa solene, com o Rito
de dedicação da igreja matriz, no dia 25 de novembro. Na ocasião, foi
concedida a bênção apostólica e lançado um selo comemorativo.
Paróquia São Pio X

80 de criação da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – O bispo auxiliar Dom
Moacir S. Arantes presidiu, no dia 22 de dezembro, a celebração em Ação de Graças, que encerrou as comemorações na Catedral. Após a Santa Missa , foi lançado
selo comemorativo, por meio da diretoria regional dos Correios em Goiás.
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Em 10 de dezembro, o arcebispo Dom Washington Cruz presidiu a missa
solene, na matriz da paróquia. Ao final da celebração, foi lançado selo especial
dos Correios e dada a bênção apostólica concedida pelo papa Francisco.
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MORTE DE DOM ANTONIO

Aos 90 anos, o arcebispo emérito de Goiânia, Dom Antonio Ribeiro de Oliveira,
cujo corpo está enterrado na cúpula da Catedral, faleceu de infarto fulminante,
no dia 28 de fevereiro. A primeira missa de corpo presente foi presidida pelo

bispo auxiliar Dom Levi Bonatto. No dia seguinte, foi celebrada a segunda missa
de corpo presente, presidida pelo arcebispo Dom Washington Cruz, que também
presidiu a missa de sétimo dia. Todas as celebrações aconteceram na Catedral.

Ano Nacional e Vocacional Mariano

14ª Romaria Arquidiocesana a Aparecida – de 30 de agosto a 4 de setembro, centenas
de fiéis da nossa Arquidiocese participaram da romaria, por ocasião do Jubileu dos 300
anos do encontro da imagem de Nossa Senhora. Dom Washington Cruz se reuniu com
os romeiros no subsolo do Santuário Nacional de Aparecida (SP).

Capela N. Sra. Aparecida - Por ocasião do aniversário da PUC Goiás, em
17 de outubro, Dom Washington Cruz presidiu a celebração de dedicação
da capela construída no Câmpus II da universidade, onde foi entronizada a
Imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida.

Encerramento da peregrinação - No dia 17 de setembro, Dom Washington Cruz
presidiu, no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Matriz de Campinas), a
Santa Missa que encerrou a peregrinação da imagem da Padroeira no Centro-Oeste.

Missa em ação de graças pelos 300 anos do
encontro da imagem – Em 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, Dom
Washington Cruz celebrou missa solene na Catedral Metropolitana. Na ocasião, foi
lançado o selo comemorativo, iniciativa realizada em nível nacional.

EDICAO 190 DIAGRAMACAO.indd 4

Centenário de Fátima

Centenário de Fátima – No dia 13 de maio, na Missa Solene presidida
pelo arcebispo Dom Washington Cruz, encerraram-se as festividades
do Centenário das Aparições de Nossa Senhora de Fátima, na paróquia
dedicada à ela, no Setor Aeroporto.
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A tradicional Festa em Louvor ao Divino Pai Eterno reuniu mais de 2,5 milhões de
fiéis, no período de 23 de junho a 2 de julho, em Trindade. A missa de encerramento
foi celebrada pelo cardeal arcebispo de Brasília e presidente da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Sergio da Rocha. Na ocasião, Dom Washington Cruz lançou sua 15ª Carta Pastoral, intitulada “ Creio em Deus Pai”, que tem como tema
central o amor paterno de Deus e a casa do Pai, além de ser uma reflexão entorno da própria devoção ao Divino Pai Eterno e seu real sentido.

Algumas das ações e eventos de 2017

FEV

Formada a
Comissão Executiva
Arquidiocesana da
Pastoral Familiar

O bispo auxiliar Dom
Moacir Arantes foi
anunciado como
novo coordenador
arquidiocesano de
pastoral, na primeira
Reunião Mensal de
Pastoral do ano

JUN

DEZ
6º Congresso Regional da
Pastoral Familiar, realizado
na Arquidiocese de Goiânia
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JUL

MAR

Lançada a Campanha da Fraternidade, com o tema “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa
da vida”, e lema “Cultivar e guardar a criação” (Gn 2,15), na celebração da Quarta-feira de Cinzas,
na Catedral Metropolitana

Retiro do Clero, sob
orientação de Dom
Cláudio Sturm, bispo
de Patos de Minas
(MG), no Convento Mãe
Dolorosa, em Goiânia

Santa Missa presidida por Dom
Moacir S. Arantes, no Terminal
Rodoviário Dom Fernando Gomes
dos Santos (Rodoviária Central),
foi uma iniciativa da Pastoral dos
Migrantes da Arquidiocese

Empossada e enviada
nova diretoria da
Comissão Arquidiocesana
de Diáconos (CAD), em
Santa Missa presidida
por Dom Levi Bonatto,
na Paróquia São José, do
Setor Sul

Primeira capacitação de
secretárias e secretários
paroquiais sobre o Sistema
de Gestão Canônico
Pastoral (SGCP)

Apresentada a terceira e
última parte do Documento
Pós-Sinodal, intitulado “A
Liturgia na vida e na missão
da Igreja particular de
Goiânia”, durante Reunião
Mensal de Pastoral

Polícia Militar do Estado
de Goiás comemora 159
anos de fundação, com
Santa Missa na Catedral
Metropolitana de Goiânia

Celebrada, na Câmara
Municipal de Goiânia,
primeira missa mensal

AGO

SET

1º Encontro Arquidiocesano
de Leigos, com o tema “A
vitalidade dos ramos depende
de sua ligação à videira,
que é Jesus Cristo”, sob
orientação do bispo auxiliar e
coordenador de pastoral,
Dom Moacir S. Arantes

Manhã de
Espiritualidade
para o Educador,
sob orientação do
irmão marista Gentil
Paganotto, promovida
pelo Vicariato para a
Cultura e Educação

A Arquidiocese de Goiânia mantém ações frequentes de formação,
aprofundamento da espiritualidade e conta com o trabalho contínuo
de suas pastorais, obras e projetos sociais, além das iniciativas das
paróquias e comunidades. A vida pastoral e sacramental é pulsante,
por meio da missão dos bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos e

MAI

9ª Marcha Goiana da
Cidadania em Defesa da
Vida e Contra o Aborto,
saindo da Praça Cívica

Realizada a 10ª Romaria
da Educação Católica a
Trindade

O 1º Encontro Ágape de
Diáconos permanentes e
suas famílias aconteceu
sob orientação de
Dom Levi Bonatto

47º Curso de Canto
Litúrgico, no Centro
Pastoral Dom Fernando
(CPDF), reuniu cerca de 400
membros das equipes de
liturgia, instrumentistas e
músicos

União dos Juristas
Católicos (UNIJUC)
realiza solenidade de
compromisso de seus
membros, no Auditório
da Cúria Metropolitana

ABR

Congresso Estadual da
Renovação Carismática
Católica marcou as
comemorações pelo Jubileu
de Ouro da RCC, no Centro
de Convenções da
PUC Goiás

NOV

Jornada da Cidadania
2017 (Feira da
Solidariedade) de 24 a
27 de maio, no Centro
de Convenções da
PUC Goiás

Início do Ano Nacional
do Laicato, com o tema
“Cristãos leigos e leigas,
sujeitos na ‘Igreja em
saída’, a serviço do
Reino”, e lema “Sal da
Terra e Luz do Mundo”
(Mt 5,13-14)

Realizado 1º encontro de
discernimento vocacional,
“Semear”

Realizado o primeiro
Dia Mundial dos
Pobres e a entrega
do Prêmio
Solidariedade

religiosas, leigos e leigas. As celebrações e festividades acontecem
durante todo o ano, em nossas 117 paróquias, 8 quase paróquias e
mais de 500 comunidades. Nesta edição, foram destacadas apenas
algumas ações e eventos pastorais que aconteceram ao longo do
ano de 2017.
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ANO JUBILAR DOS SEMINÁRIOS
15 DE SETEMBRO DE 2017 A 15 DE SETEMBRO DE 2018

Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney Seminário Santa Cruz

Seminário São João Paulo II

No dia 4 de agosto, Dom Washington Cruz presidiu
Santa Missa no Seminário Interdiocesano São João
Maria Vianney, por ocasião do dia do patrono dos
padres e também padroeiro do seminário. Durante a
celebração, foi realizado rito de dedicação do altar da
capela e bênção das novas instalações.

No dia 22 de outubro, em missa solene, o arcebispo
Dom Washington Cruz consagrou o altar da capela do
Seminário Menor São João Paulo II e inaugurou nova
sede.

O Ano Jubilar dos Seminários foi instituído por Dom
Washington Cruz, no dia 15 de setembro, no Seminário
Santa Cruz. Na ocasião, ele celebrou rito de dedicação da
Capela e sagração do altar, e reinaugurou as dependências
do seminário. Também foi comemorado os 157 anos do
Seminário e os 11 anos do Instituto Santa Cruz.

Iniciativas do Ano Jubilar

Peregrinações

Manhã de Emaús

Seminários abertos à visitação
da comuindade no 2º e 4º
domingo de todo mês

Foram realizadas manhãs de
espiritualidade no 4º domingo
de cada mês, no Seminário
Maior Interdiocesano São João
Maria Vianney

Vigília e Terço
Vocacional
Na 1ª sexta-feira de cada mês,
aconteceu a Vigília para o Terço
Vocacional, na capela do Seminário
Santa Cruz, com exposição do
Santíssimo Sacramento até às 4h
da manhã (1º sábado do mês),
quando se iniciava o Terço, seguido
da Santa Missa, às 5h

Ordenação Presbiteral

No dia 12 de dezembro, Festa de Nossa Senhora de Guadalupe, os diáconos
Annesh Padasser Devassy, Fábio Cardoso da Silva e Jairo Gomes da Silva foram
ordenados presbíteros, sob a imposição das mãos do arcebispo Dom Washington
Cruz, na Paróquia Universitária São João Evangelista, no Setor Universitário.
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Cantata de Natal

Lectio Divina

No dia 9 de dezembro,
aconteceu Cantata de Natal
dos seminaristas, às 19h30, no
Auditório Mãe da Igreja, no
Centro Pastoral Dom Fernando
(CPDF)

Foi realizada em preparação
ao Natal, durante os sábados
do Advento, no Seminário
Santa Cruz

Ordenação Diaconal

Sob a imposição das mãos do arcebispo Dom Washington Cruz, no dia 11 de
fevereiro, na Festa de Nossa Senhora de Lourdes, foram ordenados três diáconos provisórios: Adnilson Pedro Gomes, 34 anos; Pedro Mendonça Curado
Fleury, 29 anos; e Rodrigo Lacerda Correa, 24 anos; na Catedral Metropolitana.
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COMUNICAÇÃO
Em maio, foi colocado no ar o novo portal da Arquidiocese de Goiânia, com layout e
navegação totalmente reformulados e adequados às atuais exigências da comunicação

Muticom

Vicariato para a Comunicação é homenageado

Em 2017, o evento, que completou 50 anos, aconteceu
no dia 31 de março, no Cineteatro Afipe, em Trindade.
A festa contou com a presença de diversos bispos,
entre eles o arcebispo de Goiânia, Dom Washington
Cruz; seu auxiliar, Dom Moacir Arantes; além de padres,
jornalistas, comunicadores e do público em geral.

A 10ª edição do Mutirão Brasileiro de Comunicação
(Muticom) foi realizada de 16 a 20 de agosto, na cidade
de Joinville, Santa Catarina. Com o tema “Educar para a
comunicação”, o encontro reuniu mais de 800 pessoas.
Na ocasião, Goiânia foi anunciada como a cidade sede
do próximo mutirão, a ser realizado em 2019. O símbolo
do evento foi recebido por Dom Levi Bonatto.

A homenagem aconteceu no dia 9 de outubro, em
sessão na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás por
ocasião das festividades realizadas pela Paróquia Nossa
Senhora de Fátima, do Setor Aeroporto, pelo Centenário
das aparições da Padroeira. Entre os homenageados,
estava o Vicariato para Comunicação, por meio do
Jornal Encontro Semanal.

Café com Prosa

Jornada da Comunicação

O 1º Encontro Arquidiocesano de Pascom

Em comemoração ao 51º Dia Mundial das Comunicações
Sociais, foi realizado, no dia 25 de maio, o Café com Prosa,
na Cúria Metropolitana. O evento teve como objetivo
refletir sobre a Mensagem do Papa Francisco, e reuniu
jornalistas e comunicadores das comunidades, paróquias
e da mídia secular, principalmente da capital.

De 6 a 8 de outubro, foi realizada a Jornada da Comunicação
2017, do Regional Centro-Oeste da CNBB, cujo tema
foi “Testemunho digital: um chamado para todos”. Na
ocasião, foi planejada a preparação de todas as dioceses
do regional para o Muticom 2019, que acontecerá em
Goiânia, com a realização de mutirões em 2018.

Com o tema ”Evangelizar é anunciar a Boa-Nova”, o 1º
Encontro Arquidiocesano de Pastoral da Comunicação
(Pascom) foi realizado no dia 25 de novembro, na Cúria
Metropolitana. O evento contou com mesa redonda, explanação sobre o Diretório para Comunicação da CNBB
e apresentação do Programa Encontro Semanal para TV.

Prêmios de Comunicação da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil
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Procurar e encontrar o Cristo

Siga os passos para a leitura orante:

“Vinde e vede” (Jo 1,39)

Texto para oração: Jo 1,35-42 (página 1312 – Bíblia das
Edições CNBB)

DIÊMERSOM BENTO DE ARAÚJO (SEMINARISTA)

1. Procure um lugar tranquilo e agradável que favoreça
a oração. Faça o sinal da cruz e invoque o Espírito
Santo.
2. Leia o texto bíblico quantas vezes for necessário,
buscando saborear as palavras que mais chamaram
sua atenção, identiﬁcando os elementos importantes.
3. Medite a Palavra de Deus e busque descobrir o que o
texto diz. Que frase, palavra tocou o seu coração? O
que o texto diz a você?
4. Reze com a Palavra de Deus. A meditação deve nos levar à oração. É o momento de responder a Deus com
orações de pedido, de louvor, de agradecimento.
5. Contemple a Palavra. Esse é o momento que pertence a Deus, basta-nos apenas permanecer em silêncio
diante da sua presença misteriosa, deixar-se abandonar em Deus e deixá-lo agir.
6. Pergunte-se: o que Deus me propõe nesse texto? Senhor, o que tu queres de mim? Fala, Senhor, em mim!

Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o próximo domingo, o segundo
do Tempo Comum, vemos Jesus
no início de seu ministério público. Nesses versículos, o evangelista João narra os primeiros discípulos indo
ao encontro de Cristo, por meio do testemunho de João Batista, aquele que é testemunha da luz. A testemunha se torna uma
chave autêntica da vocação, pois ela nos
conduz ao verdadeiro caminho da vocação.
Quando João vê Cristo passar e diz “Eis
o Cordeiro de Deus”, os discípulos ouvem
e seguem Jesus. Eles então perguntam:
“Rabi (que quer dizer Mestre), onde moras?”. Ao ouvir Jesus responder “vinde
e vede”, eles foram, viram onde morava
e permaneceram com Ele. Os discípulos
procuraram Jesus e o encontraram. Colocando-se em seu seguimento, chegaram
aonde mora o Cristo.

Isso nos mostra que o chamado de Deus
exige de cada um de nós um encontro com
Ele, uma resposta autêntica de amor e um
colocar-se em seu seguimento. Sendo assim,
devemos manter uma atitude atenciosa de
escuta à voz de Deus, que chama: “Vinde
e vede”, e responder “Fala, que teu servo
escuta” (1Sm 3,10). Precisamos, portanto,
deixar-nos ser conduzidos pelo Espírito
Santo, que age na e pela Igreja, para que,
encontrando-nos com o Senhor, possamos
responder ao seu chamado de Amor.

(2º Domingo do Tempo Comum – Ano B. Liturgia da
Palavra: 1Sm 3,3b-10.19; Sl 39(40),2.4ab.7-10; 1Cor 6,13c-15a.17-20; Jo 1,35-42)

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
De novembro de 2017 a novembro de 2018, a Igreja vive o Ano Nacional
do Laicato. Dividido em três capítulos, o Documento 105, da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), aborda como a Igreja, Povo de Deus,
deve testemunhar Jesus Cristo e seu Reino na sociedade. O livro trata da
descoberta da vocação e missão do cristão leigo e leiga na Igreja e na Sociedade; da compreensão da identidade e da dignidade laical como sujeito
eclesial e identifica a atuação dos leigos, considerando a diversidade de carismas, serviços e ministérios na Igreja; aborda a dimensão missionária da
Igreja e indica aspectos, princípios e critérios de formação do laicato, além
de apontar lugares específicos da ação dos leigos.
Onde encontrar: nas livrarias católicas
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