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Estava

doente

e cuidastes
de mim”
(Mt 25,36)

Dom Washington Cruz
espera que essa prática
evangélica vire rotina
entre os católicos da
Igreja de Goiânia
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CATEQUESE DO PAPA

Igreja de Goiânia
lembra um ano sem
Dom Antonio

Apresentamos as
Irmãs Missionárias
de Cristo

Todos têm o direito
de receber a Palavra
bem proclamada
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LEVAR CONSOLO E
ESPERANÇA AOS QUE
ESTÃO FRAGILIZADOS

Editorial

N

a doença, desde crianças até o entardecer da
vida, experimentamos
limitação e impotência
diante do sofrimento que ela nos
impõe. Uma enfermidade grave
pode levar a pessoa ao desespero e
à revolta contra Deus. Mas também
pode ajudar a pessoa a amadurecer
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
e
valorizar a vida, a buscar o que é
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
essencial nela, a transformar-se e a
voltar ao colo do Pai, experimentando seu Amor infinito.
Nesta Quaresma, incluí em minhas atividades uma
agenda preestabelecida de visitas a hospitais, com a intenção de levar a Bênção de Deus e a Santa Eucaristia aos que
se encontram fragilizados nas unidades de atendimento.
Estamos tentando seguir o exemplo do bom Pastor, que
vai ao encontro das suas ovelhas que se machucaram e
ficaram para trás no caminho, levando auxílio para seguirem em frente.
Queremos levar conforto, esperança e o alimento eucarístico aos doentes e familiares que estão em hospitais
e abrigos. Infelizmente, não conseguiremos visitar todos
que gostaríamos nesses quarenta dias que precedem a
Páscoa do Senhor, mas nossa intenção e oração é por todos os doentes de nossa arquidiocese e do mundo inteiro.
Para que trilhem pelas veredas da fé e encontrem, sempre, um bom samaritano pelo caminho, onde forem atendidos. Assim, poderão recuperar a saúde física e emocional de que necessitam.

Seguindo a liturgia da Quaresma, o
Encontro Semanal deste domingo apresenta o sentido evangélico da prática
de visitar os doentes, iniciativa concreta para este tempo em que todo
cristão é chamado a voltar para Deus
“de todo o coração” (Jl 2,12), crescendo assim na amizade do Senhor. Essa
atitude é profundamente cristã, pois
Jesus, em várias ocasiões a fez, com o
objetivo de levar sua amizade, a solidariedade e trazer dignidade para as
pessoas, inaugurando assim um novo
tempo na vida daquele que visita-

va. Em entrevista, Dom Washington Cruz motiva todos os cristãos
a praticarem a visita aos doentes,
imitando assim os gestos de ternura
do próprio Cristo. Em sua Catequese
semanal, o papa Francisco continua
refletindo sobre a Missa. Desta vez,
sobre a escuta das leituras bíblicas.
Destaque também, neste número,
para as Irmãs Missionárias de Cristo, que estão presentes na Arquidiocese há 40 anos.
Boa leitura!

Fique por dentro

“Jesus veio curar o homem
inteiro, alma e corpo”
Por meio de uma presença amiga, que faça com que
se lembre do Amor de Deus por ela, do valor da vida,
da riqueza da fraternidade e da família, a pessoa enferma
há de melhorar. Ainda mais se formos instrumentos para
que Jesus Vivo na Eucaristia chegue até ela. Todos os cristãos são chamados a superar o egoísmo, o comodismo e
abraçar essa missão.
Jesus veio curar o homem inteiro, alma e corpo; é o
médico de que necessitam os doentes. Sua compaixão
para com todos aqueles que sofrem é tão grande que
ele se identifica com eles: "Estava doente e cuidastes de
mim" (Mt 25,36), como nos lembra o nosso Catecismo.
Lembrando essa recomendação de Jesus, de ver nos doentes Ele próprio, a Carta de Tiago reafirma o sacramento
da Unção dos Enfermos: "Alguém dentre vós está doente?
Mande chamar os presbíteros da Igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração
de fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se tiver
cometido pecados, receberá o perdão" (Tg 5,14-15).
Esta orientação foi incluída no Catecismo da nossa
Igreja: "Pela sagrada Unção dos Enfermos e pela oração
dos presbíteros, a Igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Senhor sofredor e glorificado, para que os alivie
e salve. Exorta os mesmos a que livremente se associem
à paixão e morte de Cristo e contribuam para o bem do
povo de Deus" (LG 11). (n.1499).
Que assim seja!
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 e Talita Salgado (MTB 2162/GO)
Revisão: Jane Greco
Diagramação: Carlos Henrique
Colaboração: Marcos Paulo Mota
(Estudante de Jornalismo/PUC Goiás)
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termina no próximo dia 24

No primeiro, realizado no dia 17
de fevereiro, Dom Moacir orientou o
tema “Vencendo as tentações no deserto (Mc 1,12-15). “Ler a escritura
é caminhar e, às vezes tropeçamos
na caminhada”, disse o bispo logo
no início de sua preleção. O deserto pelo qual passou Jesus e por que
passamos também nós, conforme o
bispo, é o lugar de conhecer-se em
vista das coisas mais importantes

da vida. A tentação – explicou – é
uma condição humana, que significa a tentativa de desviar-se de algo
importante. Jesus, por exemplo, é
tentado a abrir mão da relação com
Deus. “Do mesmo modo, somos nós
todos os dias. E a alma é a única coisa que Satanás quer de nós, mas não
podemos ter medo da tentação, pois
mesmo nesses momentos Deus não
nos abandona”, afirmou.

O

A terceira noite da Lectio Divina voltou a ser orientada por Dom
Moacir, no sábado, 3 de março, com
a reflexão sobre o tema Reconstruindo o templo do Senhor (Jo 2,13-15). O
bispo chamou a refletir sobre o nosso encontro com Deus, sobre nosso
corpo que é o templo, onde guardamos sentimentos bons e ruins e
instruiu que devemos pedir a Jesus
Cristo a reconstrução de nosso templo e deixar que ele expulse tudo
que não nos faz bem, a exemplo de
Jesus que destruiu o templo que estava desvirtuado porque existia desamor, ganância, vaidade e faltava a
presença de Deus.

Jesus-Mestre, ao conhecimento do
mistério de Jesus, à comunhão com
Jesus-Filho de Deus e ao testemunho de Jesus-Senhor do universo.
Na Arquidiocese de Goiânia, a
Lectio Divina é realizada tradicional-

mente, todos os anos, durante a Quaresma, sempre às 19h30, na Paróquia
Universitária São João Evangelista.
Neste ano, começou no dia 17 de
fevereiro, com orientação do bispo
auxiliar, Dom Moacir Silva Arantes.

Padre Luiz Henrique Brandão,
administrador da Paróquia São João
Evangelista foi quem orientou o segundo encontro, que aconteceu no
dia 24 de fevereiro. Ele abordou o
tema Escutando o Senhor no Monte (Mc
9,2-10). Segundo o orientador, o trecho do Evangelho que relata a Transfiguração do Senhor contempla Jesus
no Monte Tabor. A passagem da

transfiguração tem um valor muito
profundo para a nossa vida prática:
subir ao “monte”, conforme o padre,
não significa que estamos fugindo da
realidade ou do mundo, ao contrário,
as realidades visíveis e mundanas
que nós vivemos, nós as transformamos e as transfiguramos pelo poder
da oração, transfiguramos pela graça
de Deus a nossa realidade humana.

Fotos: Rudger Remígio

Documento de Aparecida em
seu número 249, nos explica que dentre as muitas
formas de se aproximar

da Sagrada Escritura, existe uma
privilegiada à qual todos somos
convidados: a Lectio Divina ou exercício de Leitura Orante da Sagrada
Escritura. Bem praticado, esse estilo
de leitura conduz ao encontro com

FÚLVIO COSTA

Ao final da celebração todos receberam a terceira peça do quebra
cabeças, “reconstruindo o templo”.
A cada encontro, o fiel recebe uma
peça relativa ao tema do dia e, no final, poderá obter a imagem completa dos temas refletidos nos seis dias
do exercício de leitura orante. A Lectio Divina em preparação à Páscoa
do Senhor continua até o próximo
dia 17 de março, quando será refletido o tema Contemplando o Cristo da
Cruz e da Glória (Jo 12,20-33). No dia
24, acontecerá a Jornada Arquidiocesana da Juventude e a Celebração
Penitencial: acolhendo a vida nova que
Cristo nos dá (Jo 3,1-8. 14-15).

Missa pelo primeiro ano de falecimento de Dom Antonio
Dom Antonio foi o segundo
arcebispo de Goiânia, nos
anos de 1986 a 2002
Na noite do dia 28 de fevereiro, a Arquidiocese de Goiânia
lembrou o primeiro ano do falecimento do seu segundo arcebispo,
Dom Antonio Ribeiro de Oliveira.
A missa foi celebrada na Catedral
Metropolitana Nossa Senhora Auxiliadora e foi presidida pelo arcebispo Dom Washington Cruz.
Concelebraram diversos padres da
Arquidiocese. Auxiliaram no altar
diáconos permanentes e transitórios e os seminaristas.
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Dom Washington Cruz destacou,
em sua homilia, que aquela missa
congregava o povo de Deus para

oferecer o sacrifício de Jesus ao descanso eterno de Dom Antonio. Em
seguida, ele lembrou a figura do

arcebispo, que sempre manteve “o
olhar fixo em Jesus, buscou sempre
servir a todos com alegria e esperança, como pároco, como bispo,
como arcebispo e como arcebispo
emérito”, disse.
Continuando sua reflexão, Dom
Washington disse o seu antecessor
foi um servo fiel, “que confessou e
anunciou Jesus como Senhor dos vivos e dos mortos”, por isso a Igreja
estava ali reunida para rezar por ele.
Participaram da missa diversas autoridades públicas, entre elas, o governador do estado de Goiás, Marconi Perillo; a primeira-dama, Valéria Perillo; e o prefeito de Goiânia,
Íris Rezende e seus assessores.
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Irmãs Missionárias de Cristo
TALITA SALGADO

A

história das Irmãs Missionárias de Cristo começou
de um sonho do seu fundador, o padre Christian Moser, Missionário do Sagrado Coração
(MSC), de criar uma comunidade centrada em Cristo e que viesse a ser luz
entre as “escuridões” das realidades,
fossem elas sociais ou existenciais.
Em meio ao terror vivenciado nas
duas grandes Guerras, o padre percebia a urgência de levar a experiência
do amor de Cristo a uma realidade

em que parecia ser total a ausência
do bem, da fé em Deus e nas pessoas,
umas nas outras. Então, em 1956, cinco jovens mulheres iniciaram uma comunidade, em Freilassing, Alemanha,
à qual o padre Moser deu o título de
Missionárias de Cristo, com a missão
de ser “luz na escuridão dos tempos e
na confusão dos espíritos para reconduzir o mundo a Deus”. Presentes
em 6 países, as Irmãs Missionárias de
Cristo chegaram ao Brasil no ano de
1966, primeiro, ao Sul do país, depois
ao Rio de Janeiro, onde tiveram como
primeiro desafio aprender o idioma

Foto: Rudger Remígio

Ser Luz no mundo

Irmãs Ana Soares Pinto, Rita Kallabis, Maria Gertrud Artmeier, Gertrud Fokter,
Thekla Färber, Petra Silvia Pfaller e Irmingard Habesetzer

nativo. Depois trabalharam no estado de São Paulo, periferias e capital, e
atualmente estão presentes em Goiás,

40 anos de história na Arquidiocese de Goiânia
Em dezembro de 1978, as irmãs Thekla Färber e Maria Gertrud Artmeier chegam a Goiânia e vão trabalhar na Paróquia
São Pio X, que, na época, abrangia um grande território, e onde o trabalho das irmãs foi fundamental para desenvolvimento pastoral. Elas recordam que não havia veículo disponível e, por isso, os trajetos para as visitas eram feitos a pé
ou de bicicleta. Elas foram acolhidas pelas irmãs passionistas e com elas conviveram até o término da construção da
Casa Regional, em 2003.
De 1992 a 1994, dedicaram-se ao trabalho no recém-formado setor Colina Azul, que enfrentava diversas precariedades. Quando chegaram ali, havia o objetivo de se formar uma rede de comunidades, unindo cerca de 20 pequenas
comunidades.
Em 1994 até 2014, auxiliaram de forma pastoral e social cinco comunidades na região da Vila Alzira, em Aparecida de
Goiânia, ajudando na fundação da Paróquia Divino Pai Eterno, em 2006.
2001 a 2009, atuaram no setor Goiânia Viva, na evangelização e no atendimento a carências sociais, tais como o analfabetismo e falta de formação profissional
Em 2012, fundou-se o Grupo de Espiritualidade Missionárias de Cristo, com dois núcleos: Divino Pai Eterno e Goiânia Viva.
Em 2017, as religiosas reabriram a casa Irmãs Missionárias de Cristo e abriram o Centro Missionário da Juventude Irmã
Luise, em homenagem à irmã Luise Kiesewetter, cofundadora da congregação.

Atualmente as irmãs se dividem em diversas atividades com atuação, especialmente, nas periferias
e junto aos marginalizados. Ainda atuam na pluralidade dos dons, é o exemplo da irmã Rita Kallabis,
que trabalha no Centro Loyola de Fé e Cultura de

Goiânia, e da irmã Petra Pfaller que se dedica à Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Goiânia, desde
a fundação, há mais de 23 anos. Hoje ela faz parte
da coordenação nacional, especialmente quanto
aos assuntos relacionados à mulher encarcerada.

52 anos anunciando a
Boa-Nova em terras
brasileiras
Irmã Thekla Färber, hoje com 86 anos de vida, foi
a primeira irmã Missionária de Cristo a chegar ao Brasil; depois de 52 anos de missão no país, no dia 20
de março, ela retornará à Alemanha. No dia 11, será
a celebração de despedida, presidida pelo arcebispo
Dom Washington Cruz, na Paróquia Pio X, às 7 horas.
Segundo ela, o sentimento é de tristeza pela partida,
mas que é absolutamente feliz na vocação. “Desde
criança eu queria ser irmã para ir para a África, pois
ouvia histórias de que o povo dali temia espíritos
maus e eu queria ir para lá falar para eles que Deus,
com o seu amor por nós, é muito maior que qualquer
espírito mau. E até hoje é o que quero falar às pessoas: que a graça de Deus é maior que todo mal.”

O amor em obras concretas
As Irmãs Missionárias de Cristo
delineiam como missão da congregação ser “testemunhas do amor de
Deus e do seu apaixonado desejo de
salvar cada pessoa”. Assim, elas têm
grande propósito e engajamento na
“causa da fé, da justiça e da dignidade da pessoa humana, conforme os
dons”. Todo o trabalho de evangelização envolve, também, ações sociais
em que se procura atender as pessoas
de forma integral, na medida do possível. Irmã Rita destaca, por exemplo,
o trabalho que desenvolve com meditação, no Centro Loyola e em outros
espaços. Ela esclarece sobre o trabalho que desenvolve: “Muitas pessoas, atualmente, sofrem de depressão,
então fiz um curso voltado para auxiliar essas pessoas, que sofrem com a
ansiedade, estresse, etc., não apenas
ensinado como lidar com isso, mas
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desvelando como a nossa fé nos dá
respostas e caminhos muito concretos
para a superação”.
Irmã Irmingard Habesetzer tem se
dedicado ao trabalho junto aos leigos,
em especial os engajados em serviços
pastorais, e aos jovens. Ela ressalta
que “muitos, apesar de engajados,
sentem falta da partilha do cotidiano,
nos grupos de espiritualidade e nós
oferecemos esse acompanhamento,
um alimento para perseverar na missão. Dedicada ao setor vocacional, a
irmã Ana Soares Pinto ressalta que a
busca é pela vocação de forma ampla, acolher o jovem, através de ações
multidisciplinares no intuito de ajudá-lo a discernir e decidir. “A vocação religiosa muitas vezes vem como
um presente, a partir do trabalho de
discernimento para vida”, conclui.
As Irmãs Missionárias de Cris-

na cidade de Goiânia e Aparecida de
Goiânia, e no Espírito Santo, nas cidades de Vila Velha e Cariacica.

to, em consonância, salientam que é
preciso se colocar “em saída”, que é
fundamental estar abertas às pessoas.
“Muitas pessoas, especialmente os jovens, estão à margem, não sabem da
fé, da Igreja. Precisamos acolhê-los
e fazê-los trilhar um caminho que os
leve a Cristo. É preciso coragem para
ir ao encontro dos que estão distantes
e confrontar as diversas realidades, e
se sentir bem com isso.”
O grande desafio, segundo elas, é ir
à margem, tanto na Igreja, quanto na
sociedade, pois “existem pessoas que
não se sentem acolhidas”, salienta irmã
Petra. E irmã Rita completa: “Vejo pessoas de fé, que têm uma visão totalmente pessimista de tudo. É preciso, dentro
da realidade difícil e violenta, ajudar as
pessoas a perceberem a verdade da fé,
que Deus, independente de qualquer
contexto, está presente, está conosco”.

INFORMAÇÕES
Carisma:
Envolvidas no amor de Deus Trino, nós,
Missionárias de Cristo, somos enviadas,
por Cristo, com Ele e Nele, a ser luz mundo e
anunciar a sua Boa-Nova com todo o nosso
ser: tornar Jesus Cristo presente no mundo.
Espiritualidade:
O nome Missionárias de Cristo contém nossa
espiritualidade.
Ela é centrada em Jesus Cristo.
Ela é missionária.
Ela é desenvolvida com responsabilidade
pessoal.
Ela é vivida em comunidade.
Fonte: http://missionariasdecristo.org
Casa Regional do Brasil
Coordenadora Regional do Brasil
Irmã Petra Silvia Pfaller
Rua 7, n. 55, Qd. 25, Lt. 1
Setor Marechal Rondon – CEP: 74560-350
Goiânia-GO – Telefone: (62) 3211-2956
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Todos os
cristãos
devem cultivar
a prática de
visitar os
doentes”
(Dom Washington Cruz)

D

urante o período da Quaresma, soa aos ouvidos, a
todo instante, o forte apelo à conversão pessoal. É
um tempo da liturgia da Igreja em
que somos convidados a olhar para
nós mesmos e mudar todas as estruturas que não favorecem a concretização do Evangelho em nossas
vidas. Na prática, isso se faz por um
caminho conhecido de todos nós,
embora nem sempre o coloquemos
em prática. Trata-se dos três pilares:
Oração, Jejum e Caridade.
A visita aos doentes é uma prática evangélica, “Estava doente e
cuidastes de mim” (Mt 25,36), que
se configura também como prática
de misericórdia corporal, portanto,
está inserida em um dos pilares da
Quaresma: a caridade. Nesse sen-

ENTREVISTA
1 – Dom Washington,
como nasceu a iniciativa
das visitas aos hospitais?
A Igreja de Goiânia procura em
cada ano, concomitante à Campanha da Fraternidade, fazer algum
gesto concreto de solidariedade
e de fraternidade. E visitar os enfermos é uma das Obras de Misericórdia. Há vários anos eu tenho
feito, durante a Quaresma – tempo
de penitência, fraternidade e de
solidariedade –, visitas aos hospitais, celebrando a Sagrada Eucaristia e depois fazendo a procissão
com o Santíssimo Sacramento indo
abençoar cada doente em seu leito e seus familiares que lá estão. É
uma iniciativa que encontra muito
apoio da parte das autoridades dos
hospitais. Para fazer essas visitas
de maneira bem feita, temos uma
equipe de senhoras e senhores, que
preparam tudo.
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tido, para que
a Igreja de Goiânia viva mais
profundamente
este tempo, o
nosso arcebispo Dom Washington Cruz cumpre
uma agenda pré-definida de visitas
a hospitais presentes na Arquidiocese de Goiânia.
Nos dias 14 a 16 e 19 do mês passado, ele celebrou missas e percorreu
leitos de pacientes, respectivamente,
no Hospital do Rim (St. Oeste), na
Maternidade Ela (St. Aeroporto), no
Hospital Santa Casa de Misericórdia (Vila Americano do Brasil), e no
Hospital Infantil de Campinas. Além
dos pacientes, as celebrações contaram com a participação de diretores

dessas unidades, profissionais de
saúde, estagiários, e funcionários
administrativos, que se manifestaram agradecidos pela oportunidade
de ouvirem a Palavra de Deus e receberem a Eucaristia, em seus locais de
tratamento e trabalho.
Além das já citadas unidades de
saúde, o arcebispo visitou o Hospital Araújo Jorge (Setor Leste Universitário) no dia 28 de fevereiro; a Clínica de Doenças Renais (St. Oeste),
no dia 22; o Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Goiás (HC-UFG) no dia seguinte; o Hospital

Santa Catarina(Centro), no dia 28; o
Hospital do Coração (St. Oeste), no
dia 1º de março; e por último o Hospital e Maternidade Vila Nova (St.
Leste Vila Nova), no dia 2.
Após uma breve parada nas visitas, para participar da Reunião do
Conselho Episcopal Regional (Conser), no período de 5 a 8 de março,
em São Luís de Montes Belos (GO),
Dom Washington Cruz concedeu
entrevista ao Jornal Encontro Semanal,
para explicar o sentido das visitas
neste período de Quaresma. Confira
a íntegra.

2 – As visitas estão ligadas xam muito das longas horas a fio Sim. Todos os cristãos são filhos
ao Sacramento da Unção que ficam esperando para entrar na de Deus, membros da Igreja e seUTI do hospital, para dar a Unção guidores de Cristo. E Cristo disse:
dos Enfermos?
Não está ligada à Unção dos Enfermos porque isso pressupõe uma visita mais personalizada. São os padres que geralmente dão a Unção
dos Enfermos e confessam quando
é possível nos hospitais. Quando
não é possível, os sacerdotes dão
somente a Unção dos Enfermos
aos doentes. A finalidade dessas
visitas que estou fazendo é encontrar aquele que sofre, dar alívio ao
enfermo, dar a ele a certeza de que
a Igreja está presente em seu sofrimento e que ele não está sozinho.
O enfermo precisa entender ainda
que ele está acompanhado por uma
multidão de fiéis que reza por ele e
pelos doentes no mundo inteiro.

3 – O que o senhor espera
como frutos dessas visitas?

dos Enfermos que dura apenas cinco minutos. Quem está na UTI não
precisa de delongas. A Unção dos
Enfermos é muito breve, tem seu
rito próprio e não dura mais que
cinco minutos, até porque a pessoa
está em situação grave ou então
está se recuperando, mas também
tem outros enfermos ali. Por isso, o
ministro tem que ser breve. E mesmo assim os padres ficam esperando muito tempo para poder entrar.
Aconteceu ultimamente de um padre visitar um hospital quatro vezes no mesmo dia e não conseguir
atender o enfermo e a sua família,
que se encontrava na porta da clínica, chorando, suplicando, para que
o pai e a mãe fossem ungidos e a
direção não permitiu.

4 – A visita aos doentes é uma
Espero que os hospitais se abram prática que deve ser realicom mais carinho para as visitas zada também por todos os
aos enfermos. Os padres se quei- cristãos?

“Eu estava doente e cuidastes de
mim” (Mt 25,36). Cristo reconhece a visita que fazemos ao doente.
É como se estivéssemos fazendo
uma visita a ele na cruz, em seu
sofrimento. Portanto, todos os
cristãos devem cultivar a prática
de visitar os doentes não só nos
hospitais, mas também em suas
residências, visitar as pessoas idosas que estão sozinhas e precisam
da companhia dos irmãos. Que
seja uma visita leve, acolhedora.
Enfim, os jovens, sobretudo, deveriam se organizar para visitar os
enfermos em suas casas. Em nossa Igreja já há entre os projetos do
Setor Juventude da Arquidiocese,
os Semeadores da Alegria, que se
vestem com roupas especiais para
semear a alegria aos enfermos nos
hospitais. Isso é muito importante
e precisa se expandir.
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O direito de ouvir a Palavra de Deus
O Senhor fala para todos

Amados irmãos e irmãs!

C

ontinuemos com a Catequese sobre a Missa. A escuta das Leituras bíblicas,
prolongada na homilia, ao
que corresponde? Corresponde a
um direito: o direito espiritual do
povo de Deus a receber com abundância o tesouro da Palavra de Deus
(cf. Introdução ao Lecionário, 45).
Cada um de nós, quando vai à Missa, tem o direito de receber abundantemente a Palavra de Deus bem
lida, bem proclamada e depois, bem
explicada na homilia. É um direito!
E quando a Palavra de Deus não é

bem lida, não é pregada com fervor
pelo diácono, pelo sacerdote ou pelo
bispo não se cumpre um direito dos
fiéis. Nós temos o direito de ouvir a
Palavra de Deus. O Senhor fala para
todos, Pastores e fiéis. Ele bate à porta do coração de quantos participam
na Missa, cada um na sua condição
de vida, idade, situação. O Senhor
consola, chama, suscita rebentos de
vida nova e reconciliada. E isso por
meio da sua Palavra. A sua Palavra
bate ao coração e muda os corações!
Por isso, depois da homilia, um
tempo de silêncio permite sedimentar no ânimo a semente recebida, a
fim de que nasçam propósitos de

adesão ao que o Espírito sugeriu a
cada um. O silêncio depois da homilia. Um bom silêncio deve ser feito
ali e cada um deve pensar naquilo
que ouviu.
Depois desse silêncio, como prossegue a Missa? A resposta pessoal
de fé insere-se na profissão de fé da
Igreja, expressa no “Credo”. Todos
nós recitamos o “Credo” na Missa.
Recitado por toda a assembleia, o
Símbolo manifesta a resposta comum a quanto se ouviu juntos acerca da Palavra de Deus (cf. Catecismo
da Igreja Católica, 185-197). Há uma
ligação vital entre a escuta e a fé. Estão unidas. Com efeito, ela — a fé

— não nasce da fantasia de mentes
humanas, mas, como recorda São
Paulo, “é pelo ouvir, e o ouvir pela
palavra de Deus” (Rm 10,17). Por
conseguinte, a fé alimenta-se com a
escuta e leva ao Sacramento. Assim,
a recitação do “Credo” faz com que
a assembleia litúrgica “medite novamente e professe os grandes mistérios da fé, antes da sua celebração na
Eucaristia” (Ordenamento Geral do
Missal Romano, 67).
O Símbolo de fé vincula a Eucaristia ao Batismo, recebido “no nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo”, e
recorda-nos que os Sacramentos são
compreensíveis à luz da fé da Igreja.

quiserdes, e vos será feito”. E neste
momento da oração universal depois do Credo, é o momento de pedir ao Senhor as coisas mais fortes na
Missa, as coisas de que precisamos,
aquilo que desejamos. “Vos será feito”; de uma maneira ou doutra, mas
“vos será feito”. “Tudo é possível
para aquele que crê”, disse o Senhor.
O que respondeu aquele homem ao
qual o Senhor se dirigiu para dizer
estas palavras — tudo é possível
para aquele que crê? Respondeu:
“Senhor, eu creio. Ajuda a minha
pouca fé”. Também nós podemos dizer: “Senhor, eu creio. Mas ajuda a
minha pouca fé”. E devemos proferir
a oração com este espírito de fé: “Senhor, eu creio, mas ajuda a minha

pouca fé”. As pretensões de lógicas
mundanas, ao contrário, não levantam voo rumo ao Céu, assim como
permanecem desatendidos os pedidos autorreferenciais (cf. Tg 4,2-3).
As intenções pelas quais se convida
o povo fiel a rezar devem dar voz às
necessidades concretas da comunidade eclesial e do mundo, evitando
recorrer a fórmulas convencionais e
míopes. A oração “universal”, que
conclui a liturgia da Palavra, exorta-nos a fazer nosso o olhar de Deus,
que cuida de todos os seus filhos.

Fotos: Rudger Remígio

CATEQUESE DO PAPA

Pedi e vos será feito
A resposta à Palavra de Deus
acolhida com fé expressa-se depois
na súplica comum, denominada
Oração universal, porque abraça as
necessidades da Igreja e do mundo
(cf. OGMR, 69-71; Introdução ao Lecionário, 30-31). É chamada também
Oração dos fiéis.
Os padres do Vaticano II quiseram inserir de novo esta oração
depois do Evangelho e da homilia,
sobretudo aos domingos e dias festivos, para que, “com a participação
do povo, se façam preces pela santa Igreja, pelos que nos governam,
por aqueles a quem a necessidade
oprime, por todos os homens e pela
salvação de todo o mundo” (Const.
Sacrosanctum concilium, 53; cf. 1Tm
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2,1-2). Por conseguinte, sob a guia
do sacerdote que introduz e conclui,
“o povo, exercendo o seu sacerdócio batismal, oferece a Deus orações
pela salvação de todos” (OGMR, 69).
E depois das intenções particulares,
propostas pelo diácono ou por um
leitor, a assembleia une a sua voz invocando: “Ouvi-nos, Senhor”.
Com efeito, recordemos quanto
nos disse o Senhor Jesus: “Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedi tudo o
que quiserdes, e vos será feito” (Jo
15, 7). “Mas nós não acreditamos nisto, porque temos pouca fé”. Mas se
nós tivéssemos uma fé — diz Jesus
— como o grão de mostarda, teríamos recebido tudo. “Pedi tudo o que

Audiência Geral.
Praça São Pedro, 14 de fevereiro de 2018
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ACONTECEU

Violências estrutural e doméstica
Foi realizado no dia 24 de fevereiro, na Paróquia São Paulo Apóstolo, o Encontro de Formação dos
Agentes da Pastoral da Saúde, sob
a coordenação do vigário episcopal
para a Saúde, padre Márcio Almeida do Prado, PODP. No encontro, o
palestrante convidado, padre Luís
Fernando da Silva, secretário executivo da Campanha da Fraternidade
de 2018, falou sobre a violência na
saúde e os vários tipos de violência
que assolam os mais probres, que
têm seus direitos fundamentais invalidados. Foi enfatizado que a violência estrutural ocorre por meio da
corrupção e desvios de verbas, atingindo diretamente os necessitados.
Segundo ele, “a violência estrutural
é essa correlação que existe entre a
vulnerabilidade social e o aumento
da violência, uma dupla vitimização

dos mais pobres, vítimas da pobreza
e da violência”.
O padre também apresentou informações relacionadas às vítimas e
dados da Organização Mundial da
Saúde (OMS) sobre a violência doméstica, mais especificamente contra o idoso. Segundo os dados, um
em cada seis idosos já sofreu violência dentro de casa.
Em seguida, frei Afonso Lamberti, da Paróquia Santa Clara e
São Francisco, falou sobre o Ano do
Laicato e a missão do leigo junto
ao irmão que sofre. Ele destacou a
importância das visitas dos agentes
da Pastoral da Saúde aos doentes da
comunidade, explicando que esses
agentes precisam saber identificar
as necessidades dos enfermos para
poder ajudá-los da melhor forma
possível. “Muitas vezes, a pessoa

Fotos: Claudia Cunha

são discutidas pela Pastoral da Saúde

precisa apenas ser ouvida para que
se sinta melhor. Eu acredito que
nossa sociedade tem vivido de uma
forma que a leva ao isolamento. As
pessoas acabam enfrentando o sofri-

mento de um modo mais solitário.
O encontro e o trabalho de quem
visita é essencial para as pessoas no
momento em que se sentem sozinhas pelo sofrimento”, disse o frei.

Ano do Laicato é tema de encontro da Pastoral Carcerária

O Encontro Arquidiocesano de
Voluntários da Pastoral Carcerária,
realizado no Centro Pastoral Dom
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Fernando (CPDF), no dia 24 de fevereiro, teve como tema o Ano do
Laicato.

Conduzido pelo padre Rafael
de Sousa Soares, o encontro contou
com a participação dos voluntários
da Pastoral Carcerária de Goiânia,
Trindade, Guapó e Aragoiânia. Eles
são cristãos leigos e leigas que levam
Jesus Cristo aos encarcerados e buscam zelar por seus direitos e dignidade dentro do sistema prisional, como
destacou o diácono Ramon Curado,
coordenador da Pastoral Carcerária
da Arquidiocese de Goiânia.
“Em um segundo momento do
encontro, cada voluntário teve a
oportunidade de relatar testemunhos pessoais e de grupos na missão de levar o amor de Deus, levar

Cristo e a Igreja aos irmãos e irmãs
encarceradas”, informou o diácono.
O sistema prisional brasileiro
está em colapso por sua precariedade e, atualmente, a superlotação
e a falta de infraestrutura adequada
têm sido evidenciadas pelas rebeliões constantes, nas quais ocorrem
atos extremos de violência por parte
de detentos que, teoricamente, deveriam ser ressocializados. É neste
sistema insalubre e precário que os
voluntários da Pastoral Carcerária
trabalham, levando a caridade e o
amor de Jesus Cristo como conforto
e perspectiva de vida nova aos encarcerados.
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LEITURA ORANTE

E eu, o que quero nesta Quaresma?

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘Senhor, queremos ver Jesus’’ (Jo 12,21b)

Texto para oração: Jo 12,20-33 (página 1328 – Bíblia das
Edições CNBB).

FÊNYKIS DE OLIVEIRA SILVA (SEMINARISTA)
Seminário São João Maria Vianney

N

o Evangelho do próximo domingo, alguns gregos se aproximam de Felipe e pedem para
ver Jesus. Essa cena inicial deve
nos questionar pessoalmente; afinal temos feito, até agora, um longo caminho
quaresmal em preparação para a Páscoa
do Senhor. Todas as nossas obras de jejum, penitência e caridade, de modo especial neste tempo, ressaltam a nossa necessidade de purificação. No entanto, elas
de nada adiantam se não colocarem em
nosso coração um único desejo: “Senhor,
queremos ver Jesus” (Jo 12,21b).
Nossas mortificações são muito importantes, e é o próprio Cristo que nos chama
a segui-lo, nesse caminho, para estarmos
também com Ele na ressurreição (Jo 12,26).
Sem dúvida, esse não é um caminho fácil
e prazeroso; também Jesus reconheceu

isso (Jo 12,27). Contudo, advertiu-nos que
se não morrermos com Ele e por Ele permaneceremos sozinhos e infrutíferos (Jo
12,24). Como Ele, não podemos fugir dessa hora, desse tempo; não basta sermos
cristãos só no que nos convém.
Quando vemos Jesus na cruz, de braços
abertos, devemos nos lembrar que esse é
um convite a estarmos com Ele (Jo 12,32).
Mas não tenhamos medo, a cruz é condição para uma vida nova, uma vida em
plenitude, uma vida com Cristo. Queremos, sim, ver Jesus; mas, sobretudo, para
estarmos com Ele onde Ele estiver. Vendo-o, nós queremos adorá-lo; e adorando-o,
nós queremos permanecer com Ele.

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 quantas vezes
achar necessário, essas palavras têm de se tornar familiares, comuns, próximas a você;
3º Meditação livre: reflita, calmamente, sobre o que esse
texto diz a você, procure repetir frases ou palavras que
mais lhe chamaram atenção.
4º Oração espontânea: converse com Deus, peça perdão.
Louve, adore, agradeça; fale com Deus como a um amigo
íntimo que quer lhe ouvir e estar com você;
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;
6° Ação: transforme a Palavra escutada e que iluminou a
sua vida em uma oração a Deus. Se achar melhor, escreva a oração e a coloque em prática em sua vida.
5° Domingo da Quaresma – Ano B. Liturgia da Palavra:
Jr 31,31-34; Sl 51(50); Hb 5,7-9; Jo 12,20-23.

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
São João Paulo II, como mestre universal da Igreja, tem como referência constante o homem real, o homem criatura e filho de Deus.
Ele fala para o homem real e do homem real, aquele que já nasce
atingido pela culpa do pecado original e ainda carrega seus pecados pessoais, mas pode libertar-se de seus males pela força da redenção operada por Jesus Cristo. E é partindo dessa antropologia
que se deve considerar o ensinamento de São João Paulo II, contido nos Discursos e na Mensagem escrita que ele quis dedicar ao
sacramento da penitência.
Autor: São João Paulo II
Onde encontrar: Livraria Paulinas . Av. Goiás, 636 - Setor Central,
Goiânia-GO – Telefone: (62) 3224-2329
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Este subsídio propõe um itinerário mistagógico com o propósito
de conduzir ao mistério celebrado.
Em nossas celebrações, o mesmo
Cristo feito alimento - Palavra e Eucaristia - torna-se Palavra cantada e
partilhada em comunidade, devido
ao papel transformador da música e
de sua capacidade de romper com
os limites meramente lógicos do
discurso e graças à sua característica
eminentemente comunitária, que
dá acesso a uma espiritualidade de
comunhão. Pensado como um instrumento de formação, reflexão e
oração, dirigido a todos que atuam
no canto e na música litúrgica, este
livro pretende incentivar e contribuir com o apostolado daqueles
que, incessantemente, elevam ao Senhor o seu canto novo.
Autor: Prof. José Reinaldo F. Martins Filho
Onde encontrar: Livraria Paulinas
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