semanal
www.arquidiocesedegoiania.org.br

Siga-nos
Foto: Rudger Remígio

Edição 227ª - 23 de setembro de 2018

págs.

4e5

PALAVRA DO ARCEBISPO

CATEQUESE DO PAPA

VIDA CRISTÃ

Dom Washington Cruz
destaca missão dos
novos padres

Francisco comenta as
“garantias míseras”
da idolatria

Motivações e alegrias
do Jubileu dos
Seminários

pág.

EDICAO 227 - DIAGRAMACAO.indd 1

2

pág.

6

pág.

7

19/09/2018 16:46:07

Setembro de 2018

2

Arquidiocese de Goiânia

PALAVRA DO ARCEBISPO

N

ossa querida Igreja arquidiocesana recebeu um grande presente de Deus, no dia
14 deste mês, por ocasião do
encerramento do Ano Jubilar dos Seminários, com a ordenação de três novos padres, que se somam na grandiosa, exigente e desaﬁante missão evangelizadora, para o bem e a salvação
do Povo de Deus. A eles foi conﬁada a
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
sublime mensagem da Cruz, para que
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
possam oferecer esperança ao mundo.
Não foi por acaso que escolhemos a Celebração Eucarística da Festa da Exaltação da Santa Cruz para ordenação desses
novos presbíteros em nossa arquidiocese. Eles abraçaram com
amor a cruz de Cristo e, com esforço e com a graça do Senhor,
foram constituídos mensageiros do Cristo cruciﬁcado, pelo qual
assumiram o sacerdócio.
Talvez, nos dias atuais, seja ainda mais difícil entender a
mensagem da cruz. Por um lado, a oferta de facilidades cria um
mundo de fantasias e a ideologia do ter, do poder e do prazer
recusa a linguagem da cruz; por outro lado, a imposição injusta
e imoral do sofrimento e de cruzes sobre os mais pobres e vulneráveis pode nos deixar confusos sobre a profunda mensagem
da Cruz. Saber discernir, abraçar com amor e anunciar a Cruz
de Cristo, portanto, supõe maturidade espiritual, capacitação
humana e afetiva, preparo intelectual, teológico e catequético e,
sobretudo, despojamento e conversão pessoal.
Jesus, o supremo pastor, tem amor, carinho e compaixão pelo
seu povo. Por isso, chama-o para os serviços e ministérios, desejando ardentemente que todos os seus discípulos missionários
abracem a sua cruz e o sigam. O olhar amoroso de Jesus, um
dia também, ﬁtou nos olhos, no coração e na vida do Adnilson,
do Pedro e do Rodrigo. Deus plantou em suas vidas um dom
especial, despertado por um chamado, respondido com um Sim
pessoal e capacitado ao longo de um itinerário formativo.

“Eles certamente nos ajudarão a
rejuvenescer as energias pastorais da
Igreja e a encher o futuro de esperanças”
A Igreja em Goiânia agradece imensamente aos pais dos novos presbíteros. Merecem nossa gratidão especial, também, o
padre Dilmo, reitor do Seminário, os demais membros do Conselho de Formação, os professores do Instituto Santa Cruz e todos os sacerdotes e principais benfeitores de nossos seminários;
o cura da Catedral, monsenhor Daniel Lagni, e todos quantos,
de uma maneira ou de outra, colaboraram na formação deles.
Desejamos de coração que os novos padres Adnilson, Pedro e
Rodrigo sejam alegres, felizes e realizados com a própria vocação
e com a sua missão. Estamos muito felizes e agradecidos a Deus
por tê-los, doravante, integrados ao presbitério de nossa querida Arquidiocese. Eles certamente nos ajudarão a rejuvenescer as
energias pastorais da Igreja e a encher o futuro de esperanças.
Aos queridos jovens de nossa Igreja particular, peço que ao
olhar para esses jovens novos padres sintam-se encorajados a
perguntarem a si próprios se Jesus não está também a chamá-los para serem padres, religiosos ou religiosas.
Nossos sinceros agradecimentos a todos os envolvidos na
organização da intensa programação do Ano Jubilar dos Seminários. Que tudo o que foi realizado, se for da vontade de Deus,
ajude-nos a ter muitas outras ordenações sacerdotais e muitos
bons padres em nossa Arquidiocese.
Pomos os novos sacerdotes do Altíssimo nas mãos e no Coração Imaculado e Doloroso de Nossa Senhora, Mãe dos Sacerdotes e modelo de vida serviçal. Ela saberá forjar seus corações segundo o modelo do Senhor Jesus, seu Divino Filho, e os ensinará sempre a guardar os bens que Ele adquiriu no Calvário para
a reconciliação do mundo. Rezemos diariamente por eles, por
todos os presbíteros da nossa Arquidiocese e de toda a Igreja.

Editorial
A dimensão vocacional foi semeada no último ano, na Arquidiocese de
Goiânia, de um modo tão singular, que
seus frutos, oxalá, também serão especiais. Como a própria Palavra nos ensina que não nos cabe colher, mas continuar semeando, esta Igreja particular
continuará fazendo esse importante
trabalho, seja nas famílias, na Igreja e na
sociedade, pois a vocação merece uma
resposta à altura dos dons concedidos
por Deus. Nesta edição, apresentamos

o encerramento do Ano Jubilar dos
Seminários, vivido de 15 de setembro de 2017 à mesma data neste ano,
fazendo também um apanhado dos
principais acontecimentos ao longo
desse período. Trata-se de um conteúdo que merece ser lido e reﬂetido
por todas as comunidades, para que
nos atentemos à importância desta
dimensão para a Igreja.
Boa leitura!

Fique por dentro
Formação do Clero Arquidiocesano
Gestão Paroquial para uma Igreja em saída
Foto: Rudger Remígio

MENSAGEM DA CRUZ É
CONFIADA A NOVOS PADRES

A semana de formação do Clero da
Arquidiocese de Goiânia aconteceu
de 10 a 13 de setembro, no Centro de
Pastoral Dom Fernando (CPDF), e teve
como tema “Gestão paroquial para
uma Igreja em saída”. O bispo auxiliar
de Belo Horizonte (MG), Dom Edson
José Oriolo dos Santos, orientou o tema.
O bispo começou sua palestra explicando que a palavra gestão signiﬁca planejamento, metas, estratégias,
trabalho em equipe, ﬂexibilidade, monitoramento para se chegar à excelência. Ele comentou também acerca dos
caminhos que a Igreja precisa seguir
para desempenhar bem o seu papel
missionário. “Nós devemos qualiﬁcar a nossa missão na Igreja Católica
Apostólica Romana, a partir das nossas paróquias e comunidades, seguin-

do o mandamento de Nosso Senhor
Jesus Cristo, anunciando o reino, a
sua verdade, a sua obra, o seu ministério, e adequando a realidade que
nós vivemos hoje”, enfatizou.
Ao ser questionado sobre como a
Igreja deveria desenvolver a transparência nas paróquias, o bispo explicou que não há receita. Prestar
contas à comunidade é o modo eﬁcaz. “A transparência deve ser anunciada como o é o ministério sacerdotal. O padre deve ser meticuloso
na prestação de contas da paróquia.
É sua responsabilidade saber como
entram as receitas e como saem as
despesas. Ele tem que prestar contas
para as pessoas, pois a área econômica é um eixo do anúncio do Reino
de Deus”, explicou.

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
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Desaparecimentos, dê atenção a esse problema
Foto: Rudger Remígio

MARCOS PAULO MOTA E
KELLY CAMPOS

Estagiários do curso de Jornalismo da PUC Goiás

D

e acordo com os dados contabilizados pela Secretaria
de Segurança Pública, cerca
de 10 crianças e adolescentes desaparecem por dia no estado de
Goiás, uma média de 3,5 mil casos de
desaparecimentos por ano. O Conselho Federal de Medicina (CFM), com
o apoio do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego), chama a atenção da população
para esse problema que é de âmbito
nacional. O CFM realizou, no dia 18,
seminário que tratou de políticas públicas sobre crianças e adolescentes
desaparecidos. O evento, que está em
sua quarta edição, teve início às 9h da
manhã, no auditório do Cremego, no
Setor Bueno, em Goiânia.
Representando a Arquidiocese de
Goiânia, esteve no evento, o padre
Maximiliano Costa, administrador
paroquial da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em Senador Canedo.
Em sua fala, ele expôs que o tema é
importante e precisa ser tratado na
sociedade. “Tudo aquilo que interfere na vivência digna da pessoa diz
respeito também à missão da Igreja, e
devemos ser parceiros desses seminários que envolvem a vida humana e a
família”, ressaltou.
O IV Seminário sobre Crianças
Desaparecidas, aberto à comunidade,
proﬁssionais da saúde e entidades representativas, destacou pontos relevantes acerca de desaparecimentos,
principalmente quando se trata de
crianças. Ricardo Paiva, integrante da
Comissão de Ações Sociais do CFM,

ressaltou que aproximadamente 50
mil pessoas desaparecem por ano no
Brasil. “É muito difícil falar de desaparecimentos, pois não sabemos se quem
desapareceu está vivo ou morto, e se é
possível um reencontro”, concluiu.
Hoje, existe um serviço de atendimento às famílias que sofrem com o
desaparecimento de suas crianças e
adolescentes, a SOS Criança Desaparecida, que busca trazer avanços para
localizar os desaparecidos, porém há
o problema da inexistência do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos.
Paula Peixoto, mestre em Políticas
Públicas, faz parte da Comissão de
Ações Sociais do CFM. Percebendo a
necessidade de estudar sobre Políticas
Públicas entre crianças e adolescentes,
aplicou o tema em seu mestrado. Paula observou que há um duplo desaparecimento quando uma criança some,
pois ela já não era vista pelo Estado.

“O Cadastro responsável por realizar
os registros foi retirado do ar alguns
meses atrás, somente após um ano do
registro, as crianças eram cadastradas”, explicou.
Alguns artigos do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) foram
debatidos durante o Seminário. Por
exemplo, no Art. 87 consta “IV - serviço de identiﬁcação e localização de pais,
responsável, crianças e adolescentes desaparecidos”, porém, a lei não é aplicada.
“Mas há alguns Projetos de lei que
estão avançando a passos largos”,
conta Paula. O serviço de radiodifusão pública, com ajuda do Poder Executivo, irá entrar em vigor em 2022,
com divulgações, fotos, e informações
sobre os desaparecidos. Já o Projeto
de Lei nº 144 de 2017 visa oferecer o
serviço para adultos desaparecidos.
“Estamos acompanhando o projeto
que já está no Senado e estamos felizes com o avanço”, ﬁnalizou.

Entre os desaparecidos, uma média
de 15% não retorna para casa, segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública. Os desaparecimentos podem ser classiﬁcados de duas maneiras: voluntária, que pode ser por meio
de conﬂitos em família, por drogas,
relacionamentos amorosos, entre outros fatores; e involuntária, por perda
de memória, sequestros, acidentes.
Em seguida, a promotora de Justiça, Patrícia Otoni Pereira, comentou
sobre essa era de informação que estamos vivendo e como isso contribui
positivamente para localizar crianças e
adolescentes desaparecidos. “Obtemos
acesso a tantos sistemas, que podemos
interagir para que uma pessoa desaparecida seja localizada”, ressaltou.
Patrícia falou sobre o Sinalid, que
é o programa de Sistema Nacional de
Localização e Identiﬁcação de Desaparecidos. A ideia é que o programa seja
implantado em todos os estados. Em
Goiânia, já foi dado o start nesse projeto, com a parceria da Secretaria de
Segurança Pública. O Sinalid propõe
ser alimentado de maneira automática,
buscando sanar a questão do Cadastro
Nacional e auxiliar na localização.
O Programa de Localização e
Identiﬁcação de desaparecidos (PLID
Goiás), que tem a parceria do Ministério Público, mantém uma página
no Facebook. Patrícia disse que essa
rede social, que reúne muitas famílias, é uma ferramenta de pesquisa
imprescindível para a busca e encontro de desaparecidos. Ela explicou
que, além dessa ferramenta, é muito
importante que as famílias tirem cada
vez mais cedo os documentos das
crianças, pois, segundo ela, isso facilita o encontro de crianças e adolescentes desaparecidos.

A cidade de Santo Antônio de Goiás recebeu, no dia 17 de setembro, o
time formado pelos padres da Arquidiocese de Goiânia e de outras dioceses do estado de Goiás. O jogo beneﬁcente arrecadou cerca de 300 quilos
de alimentos, que serão doados para
as famílias carentes da cidade. Padre
Luiz Alberto Vieira, coordenador,
treinador e capitão do time dos padres, falou sobre o objetivo dos jogos
realizados pelo Batinas Futebol Clube.
“Nós jogamos com objetivo de confraternizar. Pouco importa o resultado
da partida, e sim a realização da festa
que nós levamos às comunidades por
onde passamos”, enfatizou.
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Padre José Chiarini, pároco da Paróquia Santo Antônio, em Santo Antônio de Goiás, disse que as partidas de
futebol com os padres os aproximam
das comunidades. “É muito importante eventos como esse para chamar
a comunidade e mostrar a aproximação dos padres com o povo”.
Antes desse jogo em Santo Antônio de Goiás, os padres ﬁzeram uma
partida contra os ﬁéis da cidade de
Aragoiânia, com o objetivo de arrecadar fundos para a Paróquia Santa
Luzia. O padre Amauri Mazzoleni
informou que foram arrecadados R$
14.327,00. Com o dinheiro, a comunidade comprou 53 jogos de mesas e

Foto: Rudger Remígio

Batinas Esporte Clube faz partida beneficente em Santo Antônio de Goiás

3 freezers de 500 litros, que já estão
disponíveis na paróquia.
O próximo jogo está marcado
para o dia 24 de setembro, na cida-

de de São Miguel do Passa Quatro,
às 16h, onde o Batinas Futebol Clube enfrentará o time do Encontro de
Casais com Cristo.
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FÚLVIO COSTA
VERA FILSTEIN

Estagiária do curso de Jornalismo da PUC Goiás

N

a noite do dia 14 de setembro, os diáconos Adnilson
Pedro Gomes, Pedro Mendonça Curado Fleury e Rodrigo
Lacerda Correa foram ordenados sacerdotes para o serviço
da Igreja. A cerimônia foi presidida pelo arcebispo de
Goiânia, Dom Washington Cruz, na Catedral Metropolitana Nossa
Senhora Auxiliadora. Concelebraram os bispos auxiliares, Dom
Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes, e o bispo diocesano de
Rubiataba-Mozarlândia (GO), Dom Adair José Guimarães.
A ordenação presbiteral selou o Jubileu dos Seminários na
Arquidiocese de Goiânia, que começou no dia 15 de setembro do ano
passado e foi concluído na mesma data, neste ano. O período foi um
tempo de graça, proclamado pelo nosso arcebispo e acatado pelo papa
Francisco por meio da Penitenciaria Apostólica, em que a Arquidiocese
viveu, intensamente, rezando pelas vocações sacerdotais e motivando os
jovens a darem sua resposta a Deus. O arcebispo quis ainda que o Ano
Jubilar fosse totalmente voltado para a dimensão vocacional.
Lembrando que, naquele dia, a Igreja celebra a Festa da Exaltação da
Santa Cruz, Dom Washington disse aos ordinandos que a mensagem
da cruz lhes é conﬁada para que possam oferecer esperança ao mundo.
Ele também pediu humildade aos novos sacerdotes. “Não sejam
anunciadores de si mesmos, mas Dele. Não ofereçam ao mundo sua
própria sabedoria, mas, por seu ministério presbiteral, atuem como
instrumentos da sabedoria, do amor e dos méritos redentores de Jesus
cruciﬁcado”. E completou: “sejamos sempre humildes, como o foi
Cristo na Cruz”.
A Catedral Metropolitana de Goiânia estava lotada de ﬁéis, amigos,
familiares e do clero arquidiocesano e religioso, para agradecer a Deus,
em unidade, pela ordenação dos novos presbíteros. “Seu ministério
sacerdotal será santo e fecundo, na medida em que, proclamando a
cruz de Cristo, se esforcem por viver sempre com generosidade o amor
gratuito de quem se ofereceu a si mesmo por nós no alto da cruz”,
continuou sua reﬂexão Dom Washington.

No dia seguinte (15), encerramento do Ano Jubilar e Memória de Nossa
Senhora das Dores, Dom Washington Cruz presidiu missa no Seminário
Propedêutico Santa Cruz, com os bispos auxiliares, seminaristas e seus
amigos e familiares. Citando o papa Francisco, o arcebispo convidou os
sacerdotes a seguirem o exemplo da Virgem Maria, nossa Mãe que tanto
nos ama. “Quando o sacerdote esquece sua Mãe, algo lhes falta”, ressaltou.
Dom Washington também mencionou qual deve ser o lugar dos
sacerdotes e o espaço dos leigos no serviço da Igreja, citando a tese de
Klaus Hemmerle, falecido bispo de Aachen, na Alemanha, que indica dez
pontos fundamentais que ajudam nesse sentido. Entre eles, destacamos
alguns: (1º) É mais importante, como padre, a forma de lidar com as
situações, do que aquilo que faço como padre; (2º) É mais importante o
que Cristo faz em mim, do que aquilo que eu próprio faço; (3º) É mais
importante viver a unidade no presbitério, do que me entregar sozinho
a uma tarefa; (4º) É mais importante o serviço da oração e da palavra, do
que o serviço das mesas, o cuidado da administração e da manutenção
da casa e das coisas. (Veja lista completa no site da Arquidiocese).
Em um momento de descontração, Dom Washington compartilhou
um aprendizado com os padres sobre a homilia. “Uma homilia deve ter o
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início cativante e um ﬁm substancioso, e depois faça de tal maneira
que o início e o ﬁm estejam o mais próximo possível um do outro”,
explicou. Por ﬁm, o pastor da Igreja de Goiânia agradeceu a todos
os que se esforçaram para o êxito do Ano Jubilar. Após a missa, foi
oferecido um almoço para os que estavam presentes.

Padre Pedro celebrou missa no encerramento da Festa em louvor a Nossa
Senhora das Dores, no dia 15, na Vila Pedroso. Como é de costume na Igreja,
o padre que preside a primeira missa não profere homilia. Coube, portanto,
ao mons. Aldorando Mendes fazê-la. O sacerdote elencou dois momentos
em sua primeira celebração. “Na consagração, fui tomado de um espanto por
estar dizendo aquelas palavras do rito e, ao mesmo tempo, tocando o Corpo
do Senhor, que agora também é meu corpo e sangue, minha vida, que dou de
modo totalmente novo e intenso para Deus e para o povo”, explicou.
Padre Adnilson presidiu a Eucaristia pela primeira vez na sua cidade natal,
Bela Vista de Goiás, na Paróquia Nossa Senhora da Piedade. “Celebrar a primeira
missa é entrar no mistério da fé que Jesus nos deu por meio da Eucaristia”, disse.
O padre José Luiz da Silva, responsável pela formação no Seminário Santa Cruz,
foi quem proferiu a homilia. Ele foi escolhido por ter acompanhado de perto a
caminhada vocacional do novo padre.
Na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Aparecida de Goiânia, foi rezada
a primeira missa do padre Rodrigo Lacerda. A homilia foi proferida pelo padre
João Luiz da Silva, administrador da Paróquia Menino Jesus, em Aparecida de
Goiânia, que acompanhou boa parte do discernimento vocacional do novo
padre. “Eu senti, na primeira missa, o dom extraordinário do amor de Deus por
mim e pelo povo de Deus, e pude tomar consciência da minha pequenez e
da grandiosidade do Senhor, que me capacitou com sua graça para que eu
pudesse ser sacerdote para Ele e para o seu povo. É um mistério que não
consigo explicar, mas que encheu meu coração de uma alegria celeste”, relatou
padre Rodrigo.
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Logo no início do Ano Jubilar, no dia 15 de setembro de 2017, Dom
Washington presidiu missa de Dedicação da Capela do Seminário Santa
Cruz, ocasião em que ele celebrou o rito de dedicação da Capela e a
sagração do altar. No mês seguinte, os seminaristas participaram da 14ª
Romaria Arquidiocesana ao Santuário de Aparecida-SP. A Manhã de Emaús,
momento de discernimento vocacional, sobretudo de encontro pessoal

com Deus, porque proporciona uma manhã de pregação, adoração ao
Santíssimo Sacramento e conﬁssões, ganhou mais um dia no mês (segundo
domingo do mês), em função do Ano Jubilar. Com isso, os três Seminários:
São João Maria Vianney (Maior); Santa Cruz (Propedêutico); e São João
Paulo II (Menor) abriram as portas para toda a comunidade rezar pelas
vocações e peregrinar por essas casas de formação do clero arquidiocesano.

A consagração do Seminário Menor foi outro marco desse tempo
jubilar. Com a reinauguração da casa de formação, no dia 22 de outubro de
2017, teve início uma nova etapa da formação presbiteral na Arquidiocese.
“Estamos aqui para abençoar as instalações deste novo seminário menor
da Arquidiocese de Goiânia, pela celebração do sacrifício do Senhor”,
declarou o arcebispo. Durante a missa, Dom Washington abençoou e
colocou no altar as relíquias de Santa Maria Goretti, italiana, mártir da
Igreja no século XIX.

Outra atividade que mobilizou a dimensão vocacional foi a promoção
vocacional realizada no dia 24 de outubro do ano passado, no Santuário
Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Matriz de Campinas). Ali,
seminaristas do Propedêutico divulgaram o Jubileu dos Seminários.

“A vocação não é
fruto do nosso esforço ou empenho pessoal; é demonstração
do amor misericordioso de Deus e também efeito da oração
de tantas pessoas que
rezam pelas vocações
de consagração especial”, destacou Dom
Washington, na ordenação dos três novos
padres Annesh Padasser Devassy, Fábio Cardoso da Silva e Jairo Gomes
da Silva, ordenados no dia 12 de dezembro do ano passado, Festa de
Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. A cerimônia
foi celebrada na Paróquia Universitária São João Evangelista, no Setor
Leste Universitário.

Durante o Jubileu dos Seminários, foi concedida pela Santa Sé, Bênção
papal juntamente com a Indulgência Plenária, nas condições habituais:
concessão sacramental, comunhão eucarística e oração, segundo as
intenções do Santo Padre. A concessão foi dada a Dom Washington Cruz,
para a promoção das vocações em Goiânia, uma vez em cada capela dos
três seminários, em dia escolhido em favor dos ﬁéis, após ter presidido
a celebração do Sacrifício divino; e aos reitores, diretores, professores,
estudantes e demais ﬁéis presentes, que tenham participado da celebração
sinceramente arrependidos e movidos pela caridade.
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“A conversão e a penitência são os principais sentidos deste ano de
júbilo”, destacou, na penúltima Reunião Mensal de Pastoral de 2017, no
dia 11 de novembro, padre José Luiz da Silva, formador do Seminário
Propedêutico Santa Cruz. Ele explicou que o tempo de graça se prolongaria
por um ano, de modo interno, para os seminaristas se aprofundarem na
vocação; e de forma externa, fazendo com que as pessoas conhecessem
os seminários, a ﬁm de criar maior proximidade, empatia e amorosidade,
consolidando a importância de todos rezarem pelas vocações da Igreja.
A explanação foi intercalada com depoimentos de seminaristas, que
expuseram os desaﬁos e o novo impulso dado com a proclamação do
Ano Jubilar.

Um momento forte do Ano Jubilar dos
Seminários foi a ordenação de cinco novos
diáconos transitórios.
São eles: Diêmersom
Bento de Araújo, Marcos Paulo Vilela de
Assis, João Victor Cabral de Dutra, Vilmar
Antônio Barreto, Tiago Martins Borges. A
celebração aconteceu
no dia 2 de fevereiro de 2018, Festa da Apresentação do Senhor. Dirigindo-se aos ordinandos, Dom Washington falou sobre a alegria de quem
ouve o chamado de Cristo. “Caros ﬁlhos, quem descobre e segue o chamado de Cristo, encontra nesse seguimento o motivo de uma existência
que só pode gerar alegria. E aﬁrmou: “A alegria que vocês transmitem é
motivo de ação de graças para vocês, seus familiares, para as suas paróquias de origem e para toda a Arquidiocese”.
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Para evitar o deserto,

fazemos para nós um deus sob medida

H

oje continuemos a meditar
sobre o Decálogo, aprofundando o tema da idolatria, porque é muito
importante conhecê-lo. E inspiremo-nos precisamente no ídolo por excelência, o bezerro de ouro, do qual
fala o Livro do Êxodo (32,1-8). Esse
episódio tem um contexto especíﬁco:
o deserto, onde o povo está à espera
de Moisés, que subiu ao monte para
receber as instruções de Deus.

O que é o deserto? É um lugar
onde reinam a precariedade e a
insegurança – no deserto não há
nada – onde faltam água, alimento, abrigo. O deserto é uma imagem
da vida humana, cuja condição é
incerta e não possui garantias invioláveis. Essa insegurança gera no
homem ansiedades primárias, que
Jesus menciona no Evangelho: “Que
comeremos? Que beberemos? Com
que nos vestiremos?” (Mt 6,31). São
as ansiedades primárias. E o deserto
provoca tais ansiedades.

E naquele deserto acontece algo
que desencadeia a idolatria. “Moisés tardava a descer da montanha”
(Ex 32,1). Permaneceu ali quarenta
dias e o povo perdeu a paciência.
Falta o ponto de referência que era
Moisés: o líder, o chefe, o guia tranquilizador, e isto torna-se insustentável. Então, o povo pede um deus
visível – essa é a armadilha na qual
o povo cai – para poder identiﬁcar-se
e orientar-se. E dizem a Araão: “Faz-nos um deus que marche à nossa
frente!”, “Faz-nos um chefe, um lí-

der!”. Para evitar a precariedade – a
precariedade é o deserto – a natureza
humana procura uma religião “descartável”: se Deus não se deixa ver,
fazemos para nós um deus sob medida. “Diante do ídolo, não corremos o
risco de uma possível chamada que
nos faça sair das próprias seguranças,
porque os ídolos “têm boca, mas não
falam” (Sl 115,5). Compreendemos
assim que o ídolo é um pretexto para
se colocar a si mesmo no centro da
realidade, na adoração da obra das
próprias mãos” (Enc. Lumen ﬁdei, 13).

voltar a colocar as nossas seguranças n’Ele, de deixar que Ele conﬁra
verdadeira profundidade aos desejos do nosso coração. Isso permite
sustentar até a debilidade, a incerteza e a precariedade. A referência
a Deus fortalece-nos na debilidade,
na incerteza e até na precariedade.
Sem primado de Deus caímos facilmente na idolatria e contentamo-nos
com garantias míseras. Mas essa é
uma tentação que nós lemos sempre
na Bíblia. E pensai bem nisto: para
Deus, não foi muito difícil libertar
o povo do Egito; fê-lo com sinais de
poder, de amor. Mas a grande obra
de Deus foi tirar o Egito do coração
do povo, ou seja, tirar a idolatria do
coração do povo. E Deus ainda continua a agir para a tirar dos nossos corações. Esta é a grande obra de Deus:
tirar “aquele Egito” que nós temos
dentro, que é o fascínio da idolatria.

Quando se acolhe o Deus de Jesus Cristo, que de rico se fez pobre
por nós (cf. 2Cor 8,9), descobre-se
então que reconhecer a própria
fraqueza não é a desgraça da vida
humana, mas a condição para se
abrir Àquele que é verdadeiramente forte. Assim, a salvação de
Deus entra pela porta da debilidade (cf. 2Cor 12,10); é em virtude da
própria insuﬁciência que o homem
se abre à paternidade de Deus. A liberdade do homem nasce do deixar
que o verdadeiro Deus seja o único
Senhor. E isso permite aceitar a própria fragilidade e rejeitar os ídolos do
nosso coração.
Nós, cristãos, dirigimos o olhar
para Cristo Cruciﬁcado (cf. Jo 19,37),
que é frágil, desprezado e despojado de qualquer posse. Mas é n’Ele
que se revela o rosto do Deus verdadeiro, a glória do amor, e não

a do engano cintilante. Isaías diz:
“Fomos curados graças às suas chagas” (53,5). Fomos sarados precisamente pela fraqueza de um homem
que era Deus, pelas suas feridas. E a
partir das nossas debilidades podemos abrir-nos à salvação de Deus.
A nossa cura vem d’Aquele que se
fez pobre, que aceitou a falência,
que assumiu até ao fundo a nossa precariedade para a encher de
amor e de força. Ele vem para nos
revelar a paternidade de Deus; em
Cristo a nossa fragilidade já não é
uma maldição, mas um lugar de encontro com o Pai e nascente de uma
nova força do alto.

Foto: Cosimo Rosselli (1439-1507, Itália)

Prezados irmãos e irmãs!

A liberdade do
homem nasce do
deixar que o
verdadeiro Deus
seja o único Senhor”

Araão não sabe opor-se ao pedido do povo e cria um bezerro de
ouro. No próximo Oriente antigo, o
bezerro tinha um sentido duplo: por
um lado, representava fecundidade
e abundância e por outro, energia e
força. Mas antes de tudo é de ouro,
por isso é símbolo de riqueza, sucesso, poder e dinheiro. São esses
os grandes ídolos: sucesso, poder e
dinheiro. São as tentações de sempre! Eis o que é o bezerro de ouro:
o símbolo de todos os desejos que
dão a ilusão da liberdade e, ao contrário, escravizam, porque o ídolo
escraviza sempre. Há o fascínio, e
tu deixas-te levar. Aquele fascínio
da serpente, que ﬁta o passarinho, o
passarinho não consegue mover-se
e a serpente apanha-o. Araão não
soube opor-se.
Mas tudo nasce da incapacidade
de conﬁar sobretudo em Deus, de
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Audiência Geral, Sala Paulo VI,
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Ano Jubilar dos Seminários
PE. DILMO FRANCO DE CAMPOS
Reitor do Seminário Maior São João Maria Vianney

N

o ano de 2017, a Arquidiocese de Goiânia, entre outros acontecimentos, inaugurou as novas
instalações do Seminário Menor São
João Paulo II, reformou o Seminário
Propedêutico Santa Cruz e construiu a nova capela. Houve também
a reforma do Seminário Maior São
João Maria Vianney, com a construção do novo prédio da reitoria e do
alojamento. Tendo em vista todas
essas inaugurações acontecidas e
previstas, bem como a consagração dos altares dos três seminários,
Dom Washington Cruz, durante a
Santa Missa do Terço Vocacional,
do dia 5 de agosto de 2017, teve a
inspiração de pedir à Penitenciaria
Apostólica um Ano Jubilar dos Seminários, como forma de gratidão a
Deus pelas graças recebidas e para
um novo ardor no coração dos seminaristas e formadores, para que
todos pudessem dar uma “guinada” em suas vidas e respondessem
melhor ao chamado de Deus.
Dom Washington rapidamente escreveu a Roma e, no dia 11 de
agosto de 2017, obteve a resposta,
por e-mail, da Penitenciaria Apostólica, com o decreto concedendo o
Ano Jubilar dos Seminários, do dia
15 de setembro de 2017 até o dia 15
de setembro de 2018.
O Ano Jubilar tem a sua origem

EDICAO 227 - DIAGRAMACAO.indd 7

no livro do Levítico, capítulo 25.
Trata-se de um ano de ação de graças pelos dons recebidos. Importante saber que, no Antigo Testamento,
o Ano Jubilar tinha três intenções: o
descanso da terra, proibindo qualquer atividade agrícola; a libertação
dos escravos e o perdão das dívidas. Bem emblemática era a devolução da terra aos proprietários originários. Primeiramente, o Jubileu
era celebrado a cada 100 anos; depois, o papa Clemente o instaurou a
cada 50 anos e, por último, São João
Paulo II, a cada 25 anos.
É um tempo para render graças
a Deus pela história vivida, pelas
conquistas realizadas; um tempo de
olhar o presente como oportunidade de dar uma “guinada” na própria
vida e na vocação, e por ﬁm, a oportunidade de olhar para o horizonte,
vislumbrar o caminho a percorrer,
contando com a graça de Deus, que
nos é dada hoje.
Para a vivência do Jubileu, organizamos uma equipe jubilar para
pensar nos eventos. Dom Washington escreveu a Oração do Ano Jubilar, os seminaristas elaboraram
o Brasão, que foi estampado nas
camisetas confeccionadas, e compuseram o Hino Jubilar, que está
no CD lançado com a promoção do
padre Sérgio Ricardo, do município
de Vianópolis, levado para as dioceses de Ipameri, Itumbiara, Jataí,
Rubiataba-Mozarlândia, Barreiras
(BA) e, claro, para a própria Arquidiocese de Goiânia. Nos segundos e
quartos domingos de cada mês, recebemos, no Seminário Maior, peregrinos oriundos de várias localidades da Arquidiocese, e um grupo
de vocacionados de Ipameri (GO),
para conhecerem, rezarem e lucra-

rem as indulgências próprias deste
tempo jubilar.
Tivemos muitas outras ações e
eventos inspirados no Jubileu, cujo
lema escolhido foi: “Pastores segundo o meu coração”. E, chegando ao ﬁnal desse Jubileu dos Seminários, somente rendemos graças a
Deus por nos conceder viver este
tempo maravilhoso, algo único,
que marcou e marcará a nossa vida
e a nossa vocação.
Que a Virgem Rainha e Mãe das
vocações interceda para que o seu
Filho Jesus nos conceda sempre a

graça de sermos seus companheiros
e ajudantes na caminhada. Obrigado, Dom Washington, pela inspiração para este Jubileu, pois a sua
intimidade com Deus nos coloca
também mais próximos Dele e de
nossos irmãos e irmãs. Agradecemos a todos que nos visitaram para
celebrar conosco e, de um modo especial, a todos os seminaristas que
se empenharam e vivenciaram com
fé, ânimo e alegria este Ano Jubilar,
não medindo esforços para a realização dos eventos jubilares. Deus
abençoe a todos.
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LEITURA ORANTE

Se tua mão te leva a pecar, corta-a!
‘‘Quem vos der um copo de água para beber porque sois de Cristo,
não ficará sem receber a sua recompensa’’ (Mc 9,41)
PE. JOSÉ LUIZ DA SILVA
Formador do Seminário Santa Cruz

N

os dois últimos domingos, vimos que a disponibilidade para
a vida cristã passa pela cruz e
pelo serviço. No próximo, alargamos ainda mais o tema da doação. De
fato, a Palavra apresenta uma radicalidade no seguimento de Jesus Cristo: “Se tua
mão leva à queda, corta-a!” (Mc 9,43). Aliás, a vida cristã leva as pessoas a cortarem
toda e qualquer estrutura de pecado. A
tríade mão, pé e olho aparecem no texto
como possibilidade de tentação.
Por que isso? Vamos fazer o caminho
inverso. Encontramos no Evangelho de
Mateus a aﬁrmação de que a lâmpada do
corpo é o olho, logo, “se o olho for límpido,
ﬁcarás todo cheio de luz”. (Mt 6,22). Desse
modo, o olho é a sentinela do corpo. Os

pés são o símbolo do peregrino, daquele
que, diz o profeta Isaías, traz a Boa-Nova:
“Que beleza pelas montanhas, os passos
de quem traz boas-novas...” (Is 52,7). Pôr-se a caminhar é a nossa missão, para levar a paz, anunciar a felicidade e a salvação. E por ﬁm, as mãos: o próprio Jesus
nos ensina a função das mãos, abençoar;
“abraçava as crianças e, impondo as mãos
sobre elas, as abençoava”. (Mc 10,16).
Meus irmãos e irmãs, todos esses membros do corpo estão a serviço de Deus e das
pessoas. Eles têm uma missão bem especíﬁca: o olho vigia, os pés levam a boa notícia e as mãos, as bênçãos, doando-se reciprocamente para anunciar o Evangelho de
paz, justiça e amor. Tenha um gesto concreto em sua casa, ofereça um copo com água.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Mc 9, 38-48 (página 1255 – Bíblia
das Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: Escolha um lugar que possa ajudar você a fazer uma leitura atenta da Palavra de Deus.
Leia o texto quantas vezes forem necessárias, pois é Jesus
falando com você.
2. Meditação livre: Neste segundo passo, retomamos o
texto, versículo por versículo. É Deus quem fala na Palavra: repita mais vezes aqueles versículos, frases ou palavras que tocaram o seu coração.
3. Oração espontânea: Rezar é deixar o coração falar Daquele que é amor. Fale com Deus o que vai ao coração:
reze a Palavra: “lâmpada do corpo é o olho”, “que beleza
pelas montanhas, os passos de quem traz boas-novas...”
e “impondo as mãos sobre elas, as abençoava”.
4. Contemplação: A contemplação é um estado de união
com Deus. Você não é dono dessa etapa. Deixe se envolver pelo misterioso amor de Deus, que chama você
a tomar uma atitude. Conclua, rezando o Salmo 19,8-14.
(Bíblia das Edições CNBB, página 689).
26º Domingo do Tempo Comum – Ano B. Liturgia da Palavra: Nm 11,25-29; Sl 18(19),8.10.12-13.14 (R/.8a e 9b); Tg
5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48 (Ensinamentos).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
As vocações necessitam ser pensadas e cada pessoa precisa perseverar diariamente. Cada chamado é feito por Deus a homens e mulheres.
O direcionamento espiritual é um modo de o ser humano se conhecer.
Porém, a obra trabalha de maneira enfática a vocação de consagração
ao ministério ordenado. O livro proporciona ao leitor um contato com
a psicologia no auxílio do discernimento. Para o autor, servir a Igreja é
servir o próximo em primeiro lugar. Alguns pontos que possibilitam a
reflexão sobre a vocação estão relacionados com a personalidade, a
família e, consequentemente, com a própria história.
Livro: Discernir o chamado: A avaliação vocacional
Autor: Luis María García Domínguez
Onde encontrar: Paulus Livraria de Goiânia - Rua 6, n. 201 – Centro
Telefone: (62) 3223-6860
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