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Siga-nos
Foto: Pontifícias Obras Missionárias (POM)
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Bispos visitam Paróquia
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PALAVRA DO ARCEBISPO

COMUNICADO À NOSSA
IGREJA EM GOIÂNIA
Caríssimos irmãos e irmãs,

C

ientes dos graves problemas que podem ser ocasionados pelo uso excessivo
de bebidas alcoólicas, que
prejudica a integridade física e moral dos usuários, o convívio social
e pode gerar atos de violência e até
mortes, recomendo, deﬁnitivamenDOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
te, que não seja permitida a venda de
bebidas alcoólicas nas festas e outros
eventos promovidos por nossas paróquias e comunidades.

Editorial
Assim como a Campanha da Fraternidade deste ano, a Campanha
Missionária convida todos os cristãos
a reﬂetir sobre a superação da violência a partir do tema “Enviados para
testemunhar o Evangelho da paz” e
o lema “Vós sois todos irmãos” (Mt
23,8). Em nossas paróquias e comunidades, os materiais da campanha já
chegaram. Cartaz, novena, DVD, santinhos, oração dos ﬁéis e envelopes,
tudo para animar a dimensão missionária e nos levar à seguinte reﬂexão:
a Igreja é maior que a nossa paróquia.
Sim, a Igreja Católica, presente em

todo o mundo, necessita de missionários dispostos a atender ao mandato de Nosso Senhor Jesus Cristo:
“Ide pelo mundo inteiro e anunciai
a Boa-Nova a toda criatura!” (Mc
16,15). Nossa resposta missionária
pode ser das mais diversas formas:
com nosso tempo, nossa disponibilidade, com partilha de dons e contribuição ﬁnanceira. Vivamos, pois,
este Mês Missionário, a ﬁm de que a
unidade se faça presente também na
missionariedade.
Boa leitura!

“...não podemos nos contradizer: pregar contra
a violência e, ao mesmo tempo, correr o risco
de promovê-la pelo consumo de bebidas
alcoólicas nas festas da Igreja”
Precisamos ser coerentes quanto a essa questão. O tema
da Campanha da Fraternidade deste ano de 2018 foi a superação da violência, e sabemos da desestruturação e dos casos
de comportamentos violentos que o uso do álcool ocasiona
no seio das famílias. Nós, católicos, não podemos nos contradizer: pregar contra a violência e, ao mesmo tempo, correr o
risco de promovê-la pelo consumo de bebidas alcoólicas nas
festas da Igreja.
Essa iniciativa atende as orientações de diversos documentos da Igreja no mundo e no Brasil, que foram reiteradas
no Documento Pós-Sinodal sobre Liturgia da nossa arquidiocese (Pág. 67, n. 52), com a recomendação de cuidarmos
“para que em nada haja na vida da comunidade elementos
que ponham em risco a integridade do anúncio do Evangelho e da obra da salvação de todos”.

“Devemos respeitar os limites necessários para
uma saudável relação entre as pessoas e uma
sociedade calcada na promoção da paz”
Para implantar essa orientação, contamos com a adesão
de todos os presbíteros, lideranças e todos os ﬁéis da nossa
Igreja particular.
Nosso Sumo Pontíﬁce nos exorta que devemos respeitar
os limites necessários para uma saudável relação entre as
pessoas e uma sociedade calcada na promoção da paz. (Bênção Urbi et Orbi (25/12/16).
Mantenham-se unidos na fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeira e principal motivação para os nossos encontros, sejam eles litúrgicos, devocionais ou festivos.

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
Revisão: Camila Di Assis e Jane Greco
Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
Colaboração: Marcos Paulo Mota
(Estudante de Jornalismo/PUC Goiás)
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INSTITUTO SANTA CRUZ

Esperamos você na próxima
Reunião Mensal de Pastoral
Desde novembro de 2017, a Igreja
no Brasil está vivendo o Ano do Laicato, que prossegue até 25 de novembro próximo, tendo como tema “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Igreja
em saída’, a serviço do Reino”. Esse
também é o tema da próxima Reunião Mensal de Pastoral da Arquidiocese de Goiânia, que será realizada
no dia 6 deste mês (sábado), das 8h30
às 12h30, no Centro Pastoral Dom
Fernando (CPDF).
A reﬂexão sobre a temática será

assessorada pelo professor Wolmir
Therezio Amado, reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás
e leigo integrado na vida da Igreja católica, que liderou o Conselho
Regional de Leigos do Centro-Oeste e o Conselho Nacional de Leigos
e Leigas Católicos do Brasil, por
dois mandatos.
Após o encerramento da reunião, será servido almoço, momento também para confraternização
entre os participantes.

03/10/2018 15:13:39

Outubro de 2018

Arquidiocese de Goiânia

3

ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Bispos realizam
segunda visita pastoral

Fique por dentro

Fotos: Fúlvio Costa

Sagrada Comunhão
Eucarística

pastorais acerca da vivência comunitária
naquela paróquia. Várias pessoas se manifestaram dizendo que a comunicação é um
bem importante que une as comunidades
no sentido de promover o compromisso
dos paroquianos. Catequistas relataram
que é fundamental haver unidade nos materiais disponibilizados para a catequese,
uma vez que isso afeta positivamente no
caminhar saudável da pastoral e no aprendizado e vivência dos sacramentos pelos catequizandos. Ao ﬁm da conversa com o bispo, os participantes do encontro chegaram
ao consenso de que todas as comunidades
devem caminhar juntas com a igreja matriz,
em sinal de unidade.
Em um segundo momento da sua visita,
Dom Moacir esteve com pessoas enfermas
e se encontrou com famílias da paróquia.
Dom Levi Bonatto, também bispo auxiliar,
conheceu a estrutura das cinco comunidades que fazem parte da paróquia: Jesus de
Nazaré, Santa Luzia, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio e São José. No mesmo
dia, 28 de setembro, ele presidiu a Eucaristia e depois se reuniu com o Conselho Administrativo Paroquial.

Igreja celebra
Dia do Secretário

Foto: Rudger Remígio

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima,
do Solange Park I (Taquaral), foi a segunda comunidade a receber a Visita Pastoral
dos Bispos. O momento foi dividido em
três dimensões: pastoral, administrativa e
celebrativa.
No primeiro momento, o bispo auxiliar
Dom Moacir Silva Arantes se encontrou, na
noite do dia 27 de setembro, com as lideranças das pastorais e movimentos da paróquia e explicou que a visita é uma ocasião
importante para a Igreja, em que o pastor
da Arquidiocese visita a comunidade, a
ﬁm de conhecer sua realidade, sua vivência pastoral, administrativa e celebrativa.
“Embora o padre esteja mais ligado diretamente à paróquia, é o bispo o responsável
por todas as comunidades, por isso é fundamental, de tempos em tempos, que ele as
visite, conforme prevê o Código de Direito
Canônico”, explicou.
Dom Moacir comentou também que a
Igreja, em sua missão de ensinar, santiﬁcar
e governar, conta com os cristãos leigos por
meio das diversas pastorais e movimentos
presentes ali. Ensinar, conforme explicou,
é anunciar o Evangelho a todos os homens,
dever dos bispos, padres e do povo de Deus,
que integra a comunidade paroquial. O múnus de santiﬁcar, responsabilidade de todos,
é realizado por meio da oração e do trabalho,
bem como pelo ministério da Palavra e dos
Sacramentos. Governar, por sua vez, signiﬁca pastorear e servir. “Diferente do que vemos na política, governar é servir ao próximo com os dons que Deus nos dá”, aﬁrmou.
O bispo questionou os membros das

O Encontro Arquidiocesano para Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística
aconteceu na manhã do dia 29 de setembro, no
Centro Pastoral Dom Fernando (CPDF). O tema do
encontro foi Liturgia, ministrado pelo padre Antônio Donizeth do Nascimento, coordenador arquidiocesano de liturgia e arte sacra. Ele usou como
referência o Documento Pós-Sinodal sobre a Liturgia
e o livro Sou Católico - vivo minha fé, da CNBB. Segundo ele, o objetivo do encontro foi dar pistas e
indicações sobre a importância de elementos como
a comunhão, a catolicidade da nossa fé na Igreja e
o nosso modo de trabalhar e exercer o ministério,
tendo em vista que o primado na Igreja para a salvação do mundo é o de Cristo.
Em suas colocações, ele enfatizou que a liturgia
é fundamentada na fé, por isso, celebramos aquilo
que cremos. “A nossa tarefa não é só receber a fé e
celebrá-la, mas receber a fé e vivê-la”. Ele encerrou
a formação dizendo que a Igreja é obra e corpo de
Cristo, por isso “devemos rezar pela sua santiﬁcação e pedir a Deus que sejamos para a Mãe Igreja
aquilo que o Senhor quer que sejamos”. Ao ﬁm do
encontro, padre Rodrigo Lacerda, que está à frente
da Pastoral Vocacional da Arquidiocese, apresentou
o Projeto “Cada Comunidade uma Nova Vocação”,
que visa promover as vocações. Trata-se de uma
proposta nacional que deve intensiﬁcar em todas as
dioceses do país a cultura vocacional na Igreja.

Para comemorar o Dia dos Secretários e Secretárias (30 de setembro), um encontro foi realizado
no dia 24 de setembro, no Centro Pastoral Dom
Antonio (CPDA). Dom Moacir Silva Arantes, bispo auxiliar de Goiânia e coordenador arquidiocesano de pastoral, esteve presente e fez a oração
inicial do encontro. Dobson Ferreira Borges, doutor em Consultoria Empresarial, assessorou o encontro. Por meio dos cinco “S” da liderança, ele
explicou que o trabalho de secretaria é um serviço
ao próximo que requer simplicidade, sensibilidade, sinceridade, segurança e sagrado. “A simplicidade implica tratar a pessoa com afeto, respeito
e atenção. Já a sensibilidade conduz a uma forma
de agir, com foco no bom senso e no bem comum.
A sinceridade refere-se a proceder com retidão. O
quarto ‘s’, segurança, representa a ﬁrmeza naquilo que acreditamos”. Dobson Ferreira expôs que
sem a intimidade com o Sagrado não há inspiração divina. “Se somos templo do Espírito Santo,
em cada pessoa deve existir algo de Sagrado e um
dos papéis do líder é descobrir isso em si mesmo e
no próximo”, completou.

Paróquia propõe reflexão
sobre problemas sociais

Missa com o arcebispo
Além de se reunir com o administrador
paroquial, padre Marcos Antônio Conceição Lemos, o arcebispo Dom Washington
Cruz presidiu, no dia 30, a Santa Missa,
que contou com a participação de todas
as comunidades. Ele explicou, na homilia,
as características de uma comunidade na
paróquia. “É uma comunidade cristã, conjunto de pessoas que vivem a fé em Deus e
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em Jesus Cristo formando parte da Igreja,
em um território determinado. Ele também
destacou que os leigos devem ser um sinal
profético e mostrar para a sociedade o que
o mundo espera de nós. Devem ainda denunciar o que está errado e a injustiça com
o povo de Deus”, sublinhou. Após a missa,
Dom Washington fez questão de abraçar carinhosamente cada ﬁel.

No dia 21 de setembro foi realizada, na Paróquia Universitária São João Evangelista, mais uma
Tertúlia - Diálogo entre amigos, sobre o tema “Problemas atuais, raízes antigas”, tendo como interlocutor o padre Luiz Henrique Brandão de Figueiredo.
Foram discutidos, nesse momento de reﬂexão, problemas nacionais que permeiam a política, a economia, a ética, a moral e as relações sociais. Após
um momento de apanhado histórico, foram elencados problemas que, nos diversos processos de
decisões, inﬂuenciaram profundamente nos principais problemas da atualidade, como: decadência
intelectual, relativismo, subjetivismo, hedonismo,
entre outros. Ao ﬁm do evento, foi aberto espaço
para questionamentos e reﬂexões.
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Ordem dos Frades Pregadores
800 anos de voz profética na Igreja e na sociedade

Foto: Rudger Remígio

FÚLVIO COSTA

O

s Frades Dominicanos,
mais conhecidos como
Frades Pregadores, surgiram no século XIII, na
França; sua fundação institucional
ocorreu no ano de 1216. Em 2016,
portanto, a congregação celebrou
800 anos de história. São Francisco
de Assis e São Domingos de Gusmão
sentiram, já naquela época, a necessidade de uma Igreja em saída, aquilo que em nossos dias vemos pregar
em suas catequeses, quase que semanalmente, o papa Francisco. “São
Francisco, fundador da Ordem dos
Franciscanos, e São Domingos, fundador da Ordem dos Dominicanos,
queriam uma Igreja junto do povo,
menos clerical, que saísse dos palácios e fosse até o povo”, relatou, em
entrevista, o frade dominicano Paulo Sérgio Cantanheide.
São Francisco e São Domingos
ﬁzeram uma opção de vida mendicante. Assim, eles se colocaram em
pobreza extrema e missão itinerante. “Com essa opção, eles se propunham a levar o Evangelho para
todos, sobretudo para aqueles que

estavam na periferia das grandes
cidades que eram muradas; aqueles
que estavam fora dos muros eram
completamente excluídos”, disse
frei Paulo. São Domingos, então,
desde o princípio, fez a opção pela
pregação do Evangelho que deﬁniu
o nome da congregação como Ordem dos Frades Pregadores.
O complexo tema “Verdade” foi
outro deﬁnidor do carisma dos Frades Dominicanos. No contexto de
urbanização da Europa, os membros da congregação começaram
a atuar no mundo universitário e

apresentar a doutrina da Igreja.
Não se tratava da verdade cientíﬁca ou histórica, mas a verdade revelada pela fé, de maneira que, nas
igrejas dominicanas, podemos ver
a palavra Veritas, em latim, que signiﬁca compromisso com a verdade
da fé. Conforme explicou frei Paulo,
no entendimento dos Dominicanos,
essa verdade precisa ser falada e
difundida doa a quem doer. O carisma da congregação é, portanto, a
pregação encarnada da Palavra de
Deus a partir da realidade que está
gritando nos lugares onde os Fra-

des Dominicanos estão inseridos.
Já a espiritualidade tem como base
a vida comunitária, o apostolado
que é o encontro com o povo, a oração e o estudo da Palavra de Deus.
“A nossa espiritualidade nasce em
um momento que quem pregava
na Igreja do século XIII eram só os
bispos que estavam conﬁnados nos
mosteiros e nos palácios episcopais; os hereges faziam festa fora
da Igreja. São Domingos sentiu a
necessidade de sair e ir ao encontro
do povo para pregar a Palavra de
Deus”, explicou frei Paulo.

dor paroquial na Paróquia Nossa
Senhora da Terra, no Jardim Curitiba III. Na Universidade Estadual de
Goiás (UEG), no Câmpus da cidade
de Goiás, os Dominicanos também
estão presentes.
Na dimensão vocacional, segundo frei Carlos, a congregação tem um
noviciado com nove jovens, em Uberaba. Os vocacionados vêm principalmente da Região Nordeste. Além
de Uberaba, há casas na cidade de
Goiás (GO), em Aragominas (TO),
em Goiânia (GO), em São Paulo (SP),
em São José do Rio Pardo (SP), em
Curitiba (PR), em Belo Horizonte
(MG), e no Rio de Janeiro (RJ).
Um frade Dominicano muito famoso no estado de Goiás foi lembrado na entrevista pelo frei Lourenço
Maria Papin. Trata-se do artista frei
Nazareno Confaloni, um dos fun-

dadores da Escola Goiana de Belas
Artes. O centenário de nascimento
do frade foi celebrado no ano passado, de modo especial na PUC Goiás.
Frei Papin é autor do livro História da
Salvação, segundo Frei Confaloni (19171977). “Depois dos estudos de ﬁlosoﬁa e teologia, frei Confaloni, que era
italiano, frequentou muitas instituições de arte. A mais famosa é a Academia de Arte de Florença. Ali, ele
conheceu grandes artistas da época e
começou a pintar. Algumas de suas
obras são o projeto da Paróquia São
Judas Tadeu, do Setor Coimbra, deste convento de Goiânia, e uma pintura que se encontra na Igreja Nossa
Senhora das Graças, na cidade de
Araraquara”, aﬁrmou frei Papin. Em
seu livro, o frade apresenta muitas
obras do confrade italiano com explicações de cada uma.

Em terras brasileiras
Os Dominicanos chegaram ao
Brasil, primeiro em Uberaba (MG),
no ﬁm do século XIX, em 1881. Em
seguida, fundaram a Casa Goiás e,
no norte do país, os frades franceses
começaram a atuar junto aos povos
indígenas. Na década de 1930, chegaram os frades italianos, vindos de
Bolonha. Os franceses assumiram
missões nos grandes centros urbanos abrindo conventos no Rio de
Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo.
Nessas localidades, os frades começaram a lidar com a cultura e a intelectualidade do momento.
No período da ditadura brasileira
(1964-1985), os Dominicanos foram
voz profética também com uma postura contrária ao regime militar e de
solidariedade aos movimentos que
resistiram ao período ditatorial. Na
época, um grupo de dominicanos

foi preso e alguns foram torturados,
inclusive o frei Fernando que hoje
mora em Goiânia e já era sacerdote
na época. O ﬁlme Batismo de Sangue,
baseado no livro de frei Betto e dirigido por Helvécio Ratton, conta com
propriedade essa história.
Hoje, no mundo, os Dominicanos são entre cinco e seis mil frades.
No Brasil, eles são cerca de 70. As
frentes de missão deles estão divididas em paroquial, universitária,
justiça e paz e movimentos sociais.
No convento São Judas Tadeu, em
Goiânia, eles têm forte atuação na
linha de justiça e paz, tanto da Família Dominicana quanto da Comissão
Justiça e Paz do Brasil (CBJP). Eles
têm também atuação na Paróquia
São Judas Tadeu, no Setor Coimbra,
e na comunidade da Vila Vicentina.
Frei Marcos Sassatelli é administra-

INFORMAÇÕES
Superior:
Frei Paulo Sérgio Cantanheide
Ferreira
Convento São Judas Tadeu:
Rua 242, nº 100 – Setor Coimbra
CEP: 74535-060 – Goiânia-GO
Site:
www.op.org.br
Telefone:
(62) 3291-8477
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Campanha Missionária 2018, cujo tema é
“Enviados para testemunhar o Evangelho da
paz” e o lema “Vós sois todos irmãos” (Mt
23,8), como de costume, está em sintonia com
a Campanha da Fraternidade. Neste ano, de modo especial, a Campanha Missionária é desenvolvida em um
momento especial para a Igreja: primeiro, porque em julho foi realizado o 5º Congresso Missionário Americano
(CAM 5), em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, evento
em que o Brasil participou com uma delegação de 175
missionários. Segundo, porque a Igreja está construindo
o Programa Missionário Nacional. Trata-se de um projeto norteador das atividades missionárias em nosso país.
O documento irá discorrer sobre formação missionária
permanente; animação missionária e conversão pastoral
missionária.
Durante todo este mês de outubro, as Pontifícias
Obras Missionárias (POM), com sede em Brasília, têm
a tarefa de animar as missões a partir do tema proposto.
Por isso, os materiais são enviados a todas as dioceses do
Brasil. O livrinho da novena missionária, por exemplo, é
o principal instrumento de encontro, que tem por objetivo ajudar a despertar, em todos os cristãos e cristãs, a
missionariedade que receberam no dia do seu batismo.

Mons. Daniel Lagni, ex-diretor das POM no Brasil e atualmente pároco da Paróquia Nossa Senhora
Auxiliadora (Catedral), destacou que neste mês as
paróquias e comunidades são convidadas a colaborar com missão além-fronteiras de três formas:
oração, sacrifício e oferta generosa como sinal de
partilha e solidariedade com as missões. Ele lembrou que, com a proclamação pelo papa Francisco
do Mês Extraordinário das Missões, em outubro de
2019, a Igreja reaﬁrma o valor da dimensão missionária. “Isso signiﬁca dizer que a Igreja quer acentuar o valor e a importância da vida missionária da
Igreja, já prevista no Decreto Ad Gentes, que enfatiza
que ‘a Igreja peregrina é, por sua natureza, missionária’ (n. 2), ou seja, não se é Igreja de
Jesus sem ser missionária para dentro e para fora. O papa também tem insistido muito
para que sejamos Igreja em saída, isto é, que se volta às periferias da humanidade.”

Além da novena, as POM produzem também o
Santinho dos Padroeiros da Missão: Santa Teresinha
do Menino Jesus e São Francisco Xavier; as Orações
dos ﬁéis para os quatro domingos de outubro, que incluem um comentário inicial e a Oração da Campanha;
o DVD, com destaque para os testemunhos missionários que apresentam o Evangelho da Paz em diversos
contextos da missão; e o Envelope, que deve ser utilizado exclusivamente para a Coleta do Dia Mundial
das Missões, feita nas celebrações do penúltimo ﬁnal de
semana de outubro (este ano, dias 20 e 21). As ofertas
devem ser integralmente enviadas às Pontifícias Obras
Missionárias, que as repassam ao Fundo Universal de
Solidariedade para apoiar projetos em todo o mundo.

Para o diretor nacional das POM, padre Maurício Jardim,
a animação missionária precisa ser parte da caminhada de
toda a Igreja, já que
essa dimensão faz
parte de sua natureza
e origem. “A missão é
sempre tarefa eclesial.
Uma pessoa, grupo ou
instituição não pode
ter o monopólio da missão, que tem cunho comunitário.
Nossos conselhos missionários, em suas distintas composições (paróquia, diocese, regional e nacional) são convidados a caminhar juntos e a contribuir com a missão de Deus.
Uma forma concreta de cooperar com a causa missionária é
a oração e a oferta em favor da evangelização dos povos”,
aﬁrmou.
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Por ocasião do Sínodo dos Jovens, que acontece neste mês, a Mensagem do papa para
o Dia Mundial das Missões, que será celebrado no próximo dia 21, é dirigida aos jovens e
a todo o povo de Deus. “O que me impulsiona a falar para todos, em diálogo convosco, é
a certeza de que a fé cristã permanece sempre jovem quando se abre à missão que Cristo
nos conﬁa.” O papa destaca no texto que “todo homem e toda mulher é uma missão e
essa é a razão pela qual se vive na terra. Ser atraído e ser enviado são os dois movimentos
que o nosso coração, sobretudo quando se é jovem em idade, sente como forças interiores
do amor que prometem futuro e impelem a nossa existência para frente.” Por ﬁm, o
Santo Padre diz aos jovens que “este Mês Missionário é uma nova oportunidade de
vos tornardes discípulos missionários cada vez mais apaixonados por Jesus e pela sua
missão, até os últimos conﬁns da terra”.

O papa Pio XI, tendo presente as grandes necessidades universais, instituiu, em 1926,
o penúltimo domingo de outubro como Dia Mundial das Missões. A colaboração de
cada cristão nesse dia tem como ﬁnalidade a Evangelização, a Animação e a Cooperação
Missionária. Dessa coleta, 80% são destinados a auxiliar atualmente 1.050 dioceses pobres
nos “territórios de missão” e diversos projetos na África, Ásia, Oceania e América Latina.
Os outros 20% são para a ação missionária no Brasil.
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CATEQUESE DO PAPA

Em outubro, rezar diariamente o

A

Terço contra o mal que divide

campanha de oração no
mês de outubro é contra o
diabo que divide a comunidade cristã e é convocada pelo papa Francisco, que convida
os ﬁéis de todos os continentes a invocarem todos os dias Maria e o Arcanjo Miguel, pedindo sua proteção
para a Igreja nestes tempos difíceis.

ENTREVISTA
Padre Fornos, fale-nos sobre essa
iniciativa de oração contra o
espírito do mal
Nestes últimos anos e meses na
Igreja, vivemos situações difíceis, entre
as quais – o sabemos – abusos sexuais,
abusos de poder, de consciência, por
parte de clérigos, pessoas consagradas e leigos, sem esquecer as divisões
internas que são seguramente favorecidas pelo espírito maligno que busca
cumplicidade em nossos corações, e
como diz Santo Inácio de Loyola, é “o
inimigo mortal da nossa natureza humana”. Na tradição cristã, o mal tem
diferentes denominações. Por exemplo, satanás, que em hebraico significa adversário, ou diabo, que em grego
significa “aquele que divide ou semeia
a discórdia”. Na tradição bíblica fala-se
também do sedutor do mundo, do pai
da mentira ou de Lúcifer, aquele que
se apresenta como um anjo de luz,
com aparência boa, mas que induz
ao engano. O mal se manifesta de di-
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O Papa Francisco convida os ﬁéis de todo o mundo para rezar o
Santo Terço todos os dias durante
o mês de outubro, pedindo à Virgem Maria e a São Miguel Arcanjo
que protejam a Igreja do demônio
que pretende dividir a comunidade cristã.
O Santo Padre repassou esse

apelo ao padre jesuíta Frédéric
Fornos, diretor internacional da
Rede Mundial de Oração ao Papa.
Na Missa celebrada na Casa Santa
Marta em 11 de setembro, Francisco havia dito que a oração é a força
que vence o Grande Acusador, que
nestes tempos, em particular, vaga
pelo mundo acusando e escandali-

zando. Essa campanha especial de
oração teve início na segunda-feira, 1º de outubro, na memória de
Santa Teresa de Lisieux, também
visando tornar a Igreja cada vez
mais consciente dos erros e abusos
cometidos, em um renovado compromisso de lutar para que o mal
não prevaleça.

ferentes maneiras e hoje a missão de
evangelização da Igreja torna-se mais
difícil e vai sendo desacreditada por
nossa cumplicidade.

Santo Padre pede a todos os fiéis que
façam um esforço maior em nossa
oração pessoal e comunitária. O Santo
Padre nos convida a rezar o Santo Rosário todos os dias, para que a Virgem
Maria ajude a Igreja nestes tempos
de crise. Sabemos que a Virgem Maria permaneceu junto à Cruz, mesmo
quando os apóstolos fugiram... Ela nos
ajuda a estar com Jesus junto à Cruz. E
no final da recitação do Santo Rosário,
o Papa nos pede para rezar ao Arcanjo
São Miguel, para que possa defender
a Igreja dos ataques do demônio. Segundo a tradição espiritual, Miguel é o
chefe dos exércitos celestes e protetor
da Igreja.

livrai-nos sempre de todos os perigos,
ó Virgem gloriosa e bendita.
A segunda oração é a tradicional a
São Miguel. É uma oração escrita por
Leão XIII, que também nos ajuda a
orar pela proteção da Igreja:
“São Miguel Arcanjo, defendei-nos
no combate. Sede o nosso refúgio
contra as maldades e ciladas do demônio. Que Deus manifeste sobre ele
o seu poder, esta é a nossa humilde
súplica. E vós, Príncipe da Milícia Celeste, com o poder que Deus vos conferiu, precipitai no inferno a Satanás
e aos outros espíritos malignos, que
andam pelo mundo para perder as almas. Amém”.
São orações que hoje não se conhecem muito, mas existem ainda muitos
cristãos, muitos católicos, que as recitam. E este tempo é a ocasião para
rezar mais, com maior empenho, para
que o Senhor possa nos ajudar a não
sermos cúmplices, a não deixar ao inimigo a natureza humana, e para que
possa nos ajudar – rezando a Maria e
ao Arcanjo Miguel – a proteger a Igreja das armadilhas do inimigo. Então,
neste mês, dirigimos nossas orações a
Maria, como nos pede o Santo Padre.

O mal é, em última instância,
também nossa responsabilidade
Sim, é a responsabilidade de deixar-nos levar pelas paixões que não
nos abrem à vida verdadeira. Entre
essas paixões, há a sede de riquezas,
a vaidade, o orgulho, através do qual
– o papa Francisco nos disse há alguns
dias – o mal quer nos arrastar. O mal
é um sedutor: ele se apresenta com
pensamentos e boas intenções no início e, pouco a pouco, leva a pessoa às
suas intenções perversas: discórdia,
mentira...
E em relação ao pedido do papa
O papa Francisco nos recordou
em sua Carta ao Povo de Deus de 20
de agosto passado que, se um membro sofre, todos os membros sofrem
juntos. Quando experimentamos desolações – as experimentamos agora
– que essas chagas eclesiais nos causam, com Maria nos fará bem insistir
na oração, procurando crescer no
amor, na fidelidade à Igreja. Por essa
razão, durante o mês de outubro, o

O Rosário termina, portanto, com
uma oração especial
Sim, o Santo Padre nos convida,
no final da recitação do Rosário, a fazer duas orações. A primeira oração
é dirigida a Maria. É uma invocação
muito antiga. Chama-se Sub tuum
presidium. É uma oração do terceiro
ou quarto século, muito bonita, na
qual se pede, de fato, para estar “sob
a proteção” de Maria:
À Vossa Proteção recorremos, Santa
Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas
súplicas em nossas necessidades, mas

Cidade do Vaticano, Vatican News
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VIDA CRISTÃ

Um pouco sobre o carisma do
DOM LEVI BONATTO
Bispo auxiliar de Goiânia e membro do Opus Dei

O

Opus Dei foi fundado em
1928 por São Josemaria Escrivá, em Madri, na Espanha. Relato alguns aspectos
fundamentais do seu carisma.
A intuição básica de São Josemaria
Escrivá é expressa nesta frase: “Tens
obrigação de santiﬁcar-te. – Tu também. – Alguém pensa, por acaso, que
é tarefa exclusiva de sacerdotes e religiosos? A todos, sem exceção, disse
o Senhor: Sede perfeitos, como meu
Pai Celestial é perfeito” (Caminho, n.
291). O fundador, em 1928, teve a nítida inspiração da “vocação universal à
santidade e ao apostolado”, tema central da Lumen Gentium.
Dentro dessa vocação de todos os
batizados, São Josemaria teve a intuição clara do que é a vocação e a
missão especíﬁca dos leigos na Igreja
e no mundo. Teve também a certeza
de que, no dia 2 de outubro de 1928,
Deus lhe pedia para fundar algo,
uma instituição que fosse um caminho concreto, para encarnar de um
modo concreto, prático e eﬁcaz esse
ideal de santidade no mundo. Assim
nasceu o que mais tarde se chamaria
Opus Dei.
É signiﬁcativo o que São Josemaria escrevia em 24 de março de 1930:
“Viemos dizer, com a humildade de
quem se sabe pecador e pouca coisa
– ‘homo peccator sum’ (Lc 5, 8), dizemos
com Pedro – mas com a fé de quem
se deixa guiar pela mão de Deus, que
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a santidade não é coisa para privilegiados: que o Senhor chama-nos a todos, de todos espera Amor: de todos,
estejam onde estiverem; de todos, seja
qual for o seu estado, a sua proﬁssão
ou ofício. Porque essa vida corrente,
cotidiana, sem relevo, pode ser meio
de santidade: não é preciso abandonar o próprio estado no mundo para
procurar a Deus, se o Senhor não dá
a uma alma a vocação religiosa, uma
vez que todos os caminhos da terra
podem ser ocasião de um encontro
com Cristo”.
Característica essencial do Opus
Dei é a “secularidade”; santidade e
apostolado no mundo, nas estruturas seculares do mundo. Essa característica essencial da secularidade é
fundamental, imprescindível para
compreender o Opus Dei. Aﬁnal, é
esse caráter “secular” que o Concílio
Vaticano II ensina como especíﬁco da
vocação e missão dos leigos, na Igreja
e no mundo.
Os membros, na imensa maioria
leigos, celibatários ou casados, têm,
portanto, como vocação própria, especíﬁca, procurar a santidade e exercer o apostolado no ambiente secular
e por meio do trabalho proﬁssional,
das circunstâncias e deveres da vida
cotidiana no mundo. “Santiﬁcar o trabalho, santiﬁcar-se no trabalho, santiﬁcar os outros através do trabalho”,
repetia o fundador.
E o trabalho dos leigos em estruturas eclesiais? Muitos membros prestam essa colaboração, mas a própria
Igreja deixou claro que não é a sua
tarefa própria, característica, por mais
que seja excelente e necessário.
Outra característica fundamental
do Opus Dei: a sua missão deve resultar de um trabalho conjunto, inseparável, dos leigos, que constituem o

Foto: Internet

Opus Dei em seu 90º aniversário

São Josemaria Escrivá,
fundador do Opus Dei

“corpo” e a maioria da instituição, e os
sacerdotes. Desde o começo, viveu-se
na instituição o que ensina o Catecismo
da Igreja Católica: que o sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio
comum.
Para poder pertencer ao Opus Dei
como membros (pois há colaboradores), os ﬁéis precisam de uma vocação especíﬁca, que podem receber, se
Deus a dá, ao serem leigos (solteiros
ou casados), com um trabalho proﬁssional, considerado “parte da sua vocação divina”. E que estejam dispostos a realizar um intenso apostolado
do exemplo – exercido como fermento
– e da palavra (sobretudo através da
amizade pessoal) entre seus parentes,
colegas, amigos, em suma, as pessoas
de seu ambiente secular.
Essa obra de Deus, como institui-

ção, desde a sua fundação, caracterizou-se pelo seguinte: os leigos (homens e mulheres, celibatários e casados) e os sacerdotes formam um todo
orgânico, um corpo único e inseparável, unindo oração e ação para o cumprimento dos ﬁns da Obra: santidade
e apostolado.
A sua missão fundamental é dar
formação e sustentação a seus ﬁéis,
com os meios ascéticos e formativos,
estabelecidos no seu direito particular (Estatutos), para que estejam em
condições de cumprir os ﬁns da sua
vocação. O fundador costumava dizer
que a Obra, como instituição, é antes
de mais nada “um grande meio de
formação”. Esses são os principais aspectos dessa espiritualidade que Deus
quis manifestar ao mundo através do
Opus Dei.
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LEITURA ORANTE

A riqueza e o Reino dos céus
‘‘Uma só coisa te falta: vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás
um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me’’ (Mc 10,21)
PE. JOÃO CÉSAR SOUSA LOBO
Seminário São João Maria Vianney

N

este 28° Domingo do Tempo
Comum, a Palavra de Deus
vem deixar claro que seguir
Jesus deve ser a prioridade primária de nossa vida. É um convite à reﬂexão sobre nossas escolhas, pois nem tudo
aquilo que parece ser mais valioso, que
“brilha” mais, de fato o é. O Evangelho
nos apresenta um homem que tem um desejo de chegar à vida eterna, de receber a
herança que provém somente do Senhor.
Aparentemente, o homem parece ser
um cumpridor da lei, dos mandamentos.
Porém, para seguir Jesus é necessário dar
um passo além, não cumprir simplesmente regras e normas. Por isso, Jesus o convida a renunciar às riquezas e a escolher
o caminho da partilha, da solidariedade,

do amor, da doação de seus bens e também de si mesmo; somente depois seguir
o Mestre Jesus.
Quando os bens materiais nos impedem de seguir Jesus, quando eles estão
somente a serviço de nós mesmos, quando nossa ocupação principal é o acúmulo
desses bens, fazemos deles um ídolo. Assim, ele toma o lugar do Senhor em nossa
vida, e perdemos a herança eterna. O Senhor precisa ocupar o primeiro lugar na
nossa vida, independentemente, se temos
muito ou pouco bens materiais.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Mc 10,17-30 (página 1256 – Bíblia
das Edições CNBB)
1. Infelizmente estamos numa sociedade marcada profundamente
pelos bens materiais. Quantas vezes as pessoas são avaliadas e
valorizadas pelo que possuem. Em meus relacionamentos, tenho
procurado valorizar as pessoas como dom de Deus ou as valorizo
de acordo com o que elas possuem?
2. Qual minha principal preocupação? Tenho procurado estudar e
trabalhar, colocando essas atividades em seus devidos lugares ou
vivo como se essas atividades resumissem minha vida?
3. É necessário que os pais se preocupem com o futuro de seus ﬁlhos.
Porém, o que temos visto é muitos pais se preocuparem somente
com o sucesso proﬁssional e ﬁnanceiro de seus ﬁlhos, esquecendo
de educá-los para o serviço do Reino de Deus. Pais, vocês têm ensinado seus ﬁlhos a servir nas pequenas coisas dentro de casa, na
comunidade e na sociedade em geral?
4. Jesus pediu mais daquele homem! Seguir Jesus exige sempre mais
de nós, pois Ele nos deu tudo e por isso tem direito de também
pedir tudo! Jovem, Jesus também pode pedir mais de você, talvez
seus sonhos proﬁssionais, ﬁnanceiros, para um seguimento mais
radical na vida consagrada e religiosa! Você é capaz de deixar
tudo, de doar tudo para seguir Jesus?
5. Papa Bento XVI dizia que a economia deve estar a serviço do homem e não o homem a serviço da economia. Seu trabalho, seus bens
materiais, são instrumentos de Deus para sua santiﬁcação, para lhe
ajudar no serviço a Deus ou são, de certa forma, empecilhos?
28° Domingo do Tempo Comum – Ano B. Liturgia da Palavra: Sb 7,7-11;
Sl 89(90),12-13.14-15.16-17 (R/.cf.14); Hb 4,12-13; Mc 10,17-30
(Homem rico)

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
O mês de outubro é dedicado às missões. A obra possui referência no
Documento de Aparecida e versa sobre a experiência que cada ser humano pode ter ao atuar na Igreja Católica. Cada comunidade possui
uma realidade, mas as diferenças e dificuldades não podem ser obstáculo na missão evangelizadora, independentemente da vocação que
cada membro possui. Por isso, a união e a constante formação proporcionam caminhos que auxiliam na evangelização. O autor é padre e elaborou o livro com base em sua vida pastoral e acadêmica.
Livro: Por uma paróquia missionária: à luz de Aparecida
Autor: Gelson Luiz Mikuszka
Onde encontrar: Paulus Livraria de Goiânia - Rua 6, n. 201 – Centro
Telefone: (62) 3223-6860
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