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Igreja afirma opção preferencial pela juventude
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PALAVRA DO ARCEBISPO

OS JOVENS PRECISAM DE
FORMAÇÃO E EXEMPLO
PARA CONSTRUÍREM A PAZ

N

a Solenidade de Todos os Santos, unamo-nos em oração,
pedindo que eles roguem a
Deus para que a humanidade
encontre o caminho da verdadeira paz,
indicado por Nosso Senhor Jesus Cristo
em seu mandamento de amar o próximo como a si mesmo.
Precisamos agir pela ediﬁcação de
uma sociedade ética e pacíﬁca, que deDOM WASHINGTON CRUZ, CP
senvolva uma cultura de paz na conviArcebispo Metropolitano de Goiânia
vência social, capaz de suplantar tudo o
que nos divide e afasta do Amor Maior.
Acreditamos ﬁrmemente que os valores cristãos devem formar o
alicerce para a construção dessa nova realidade.
Em comunhão com o Sínodo dos Bispos realizado recentemente, voltemos nossa atenção aos jovens, dedicando-nos de forma especial à sua formação espiritual, humanística e cidadã, para que
eles sejam semeadores da justiça, da paz e da fraternidade, tão necessárias em nosso tempo.
Desde a tenra idade, na família e na catequese, o amor a Deus e
ao próximo deve ser plantado no coração daqueles que terão o futuro nas mãos. E a forma mais eﬁcaz de fazer isso é pelo exemplo.
Sabemos que ninguém é capaz de doar aquilo que não recebe.
Nossas relações devem ser pautadas nas atitudes fraternas e
misericordiosas ensinadas por Jesus. Devemos ler a realidade e
olhar para o outro com os olhos da fé. “Nisto conhecerão todos que
sois meus discípulos: se vos amardes uns aos outros” (Jo 13,35).
Os primeiros cristãos seguiam tão ﬁelmente essa recomendação de
Jesus, que os pagãos exclamavam, admirados: “Vede como eles se
amam!” (Apolog. 39)
E só faremos diferença no mundo quando formos capazes de
mudar o nosso coração e abraçar também aqueles que, porventura,
nos odeiam. E é o próprio Cristo que nos ensina:

Editorial
Após quase um mês de estudos,
de oração e de iluminação, foi encerrado, no dia 28 de novembro, o
Sínodo dos Bispos sobre os Jovens.
O acontecimento encerrou-se, mas
seus frutos começam a ressoar a
partir de agora. Por isso, o papa
Francisco pede que toda a Igreja
continue a rezar, a caminhar unida, levando o Evangelho a todo o
mundo. Norteará essa caminhada
o documento ﬁnal do Sínodo, que
será publicado em breve. Esta edi-

ção traz também as coberturas da
missa em ação de graças pelos 85
anos de Goiânia e da missa pelos
vestibulandos que, neste domingo (4), prestam a primeira etapa
do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem). Natal chegando,
a Arquidiocese de Goiânia já realizou formação para animadores
da Novena, conteúdo que você
confere na página 2.
Boa leitura!

“Ouvistes o que foi dito: ‘Amarás o teu próximo e odiarás o
teu inimigo’. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos,
fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e
perseguem. Deste modo sereis os ﬁlhos de vosso Pai que está no
céu, pois ele faz nascer o sol sobre os maus como sobre os bons e
faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente
os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os
próprios publicanos? Se saudais apenas os vossos irmãos, que
fazeis de extraordinário? Não fazem isto também os pagãos?
Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai celeste é perfeito” (Mt 5,43-48)
Também o futuro da nossa Igreja depende dos jovens, de sua
vocação à equidade e à santidade. Que Deus nos ajude a encontrar
caminhos que motivem a participação cada vez maior dos jovens
na vida da Igreja. Para que eles tenham seus corações preenchidos
pela mensagem libertadora e salvíﬁca do Mestre, e possam aderir à
sublime missão evangelizadora do mundo.
Que Nossa Senhora Auxiliadora e todos os santos intercedam
por nós, junto ao Pai, para que sejamos cristãos dignos, bons exemplos para nossa juventude.
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Realizado Encontro de preparação dos
Animadores da Novena de Natal
“O papel do canto é fundamental em todos os
povos e culturas, mas na nossa novena particularmente, pois esse é o tempo de preparar o
coração para celebrar e acolher Jesus”
A frase acima é do padre Antônio Donizeth do Nascimento, coordenador arquidiocesano de Liturgia e Arte Sacra, que
presidiu, no dia 27 de outubro, o Encontro
de preparação dos Animadores da Novena de Natal, no Centro Pastoral Dom Fernando (CPDF). O encontro é promovido
para orientar os animadores a uma preparação mais eﬁciente da Novena de Natal,

pois é por meio dela que o Evangelho
entra nos lares, trazendo mudanças e
esperança de uma vida com Cristo.
Padre Antônio explicou o processo
de preparação da Novena a partir do
livreto, que tem como tema “Preparar o Natal do Senhor em Família”. O
material segue um roteiro de oração e
uma tradição da liturgia com as “Antífonas do Ó”, canto usado pela Igreja a
partir do século VI. Houve ainda momento para sugestões de como criar
um ambiente de oração que propicie
o encontro pessoal com Deus.

31/10/2018 15:17:52
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Dom Washington pede compromisso
de todos os cristãos, nos 85 anos de Goiânia

Fotos: Fúlvio Costa

FÚLVIO COSTA

U

m missa foi presidida na
noite do dia 24 de outubro pelo arcebispo metropolitano de Goiânia,
Dom Washington Cruz, em ação
de graças aos 85 anos da capital do
estado de Goiás, na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Catedral).
Dom Moacir Silva Arantes, bispo
auxiliar, concelebrou. Diversas
autoridades políticas da Prefeitura Municipal de Goiânia, incluindo o prefeito Iris Rezende e sua
comitiva, além do deputado Bruno Peixoto, participaram da missa. Também estiveram presentes
o magníﬁco reitor da PUC Goiás,
prof. Wolmir Amado, e sua esposa
Suely Maria da Silva Amado.
“Neste novo aniversário de nossa cidade encontramo-nos para dar
graças a Deus, escutando a sua Palavra. Ela nos impele a entrelaçar
relações animadas pela retidão e
pela justiça; pela fé no valor precioso diante de Deus de todos os
nossos esforços por construir um
mundo mais justo e mais habitável”, enfatizou, em sua homilia, o
arcebispo. Em seguida, ele pediu
compromisso de todos os cristãos
para fazer da nossa cidade um lugar melhor para todos. “A própria
Palavra de Deus denuncia sem ambiguidades as injustiças e promove
a solidariedade e a igualdade. Por

isso, à luz da Palavra do Senhor, reconhecemos os ‘sinais dos tempos’
que há na história, e não fugimos
ao compromisso em favor dos que
sofrem e são vítimas do egoísmo”.
Ele lembrou que Jesus apresentou-se como um salvador pacíﬁco,
rejeitando os meios e recursos do
poder temporal. “Vós sabeis que os
chefes das nações as oprimem e os
grandes as tiranizam. Entre vós não
deve ser assim”, ressaltou.

Continuando sua homilia, Dom
Washington Cruz comentou que
Jesus quer o bem de Goiânia. “Ninguém mais do que Ele quer que a
nossa cidade cresça e prospere.
Ninguém mais do que Jesus espera
de cada um de nós a colaboração
necessária para que o bem aconteça e o mal seja afastado do meio
de nós.” Após a missa, ele se dirigiu às autoridades políticas desejando que façam um governo pelo

povo, sobretudo aos mais pobres,
e reaﬁrmou que a Arquidiocese de
Goiânia com suas obras sociais também colabora. “Temos mais de 200
obras sociais espalhadas por Goiânia e queremos que o Poder Público
também faça sua parte pelos mais
necessitados”, declarou. Depois de
invocar as bênçãos de Deus, uma intensa chuva caiu sobre a capital e o
arcebispo abraçou um a um os ﬁéis
que participaram da celebração.

Missa em ação de graças pelo Dia do Médico
A Paróquia São Paulo Apóstolo, sede do Vicariato para a Saúde, acolheu, no dia 27, a missa em
ação de graças pelo Dia do Médico, celebrado em 18 de outubro,
Festa de São Lucas. A celebração
foi presidida pelo bispo auxiliar,
Dom Levi Bonatto. O vigário episcopal para a saúde e pároco da Pa-

róquia São Paulo Apóstolo, padre
Márcio Almeida, concelebrou. Vários médicos participaram.
Em sua homilia, Dom Levi refletiu sobre o Evangelho do 31º
Domingo do Tempo Comum, que
narra a história de Bartimeu, o
cego de Jericó. No texto, Jesus diz
que a fé de Bartimeu o curou. O

bispo refletiu que “a principal
missão do médico é curar as enfermidades físicas, tendo sempre
fé no médico dos médicos, Jesus
Cristo”.
“Vocês são instrumentos de
Deus, lembrem-se disso. Quem
examina ou opera é sempre Deus,
na pessoa de vocês”, declarou

Dom Levi. Ao fim da celebração,
foi feito um convite especial para
uma reunião com os médicos a
fim de se discutir a criação da Associação dos Médicos Católicos.
A reunião está prevista para o dia
10 de novembro, às 14h, na Paróquia São Paulo Apóstolo, no Setor
Oeste, em Goiânia.

Vestibulandos: “estudem para deixar a humanidade melhor do que encontraram”
Esta foi a mensagem que o arcebispo Dom Washington Cruz deixou aos vestibulandos, em missa
presidida na Catedral Metropolitana de Goiânia, no dia 21 de outubro.
Na celebração, a Igreja abençoou os
jovens pelo novo ciclo em suas vidas que começa a partir de agora.
Dom Washington Cruz rezou pelos
jovens que, neste domingo, 4 de novembro, prestam o Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem).
“Rezo, nesta noite, para que vocês sejam capazes de estudar, tendo
como intuito servir a humanidade
para torná-la melhor do que encontraram”, disse o arcebispo. Segundo
ele, isso é possível e existe, embora
os meios de comunicação e as redes
sociais digitais mostrem, geralmente, o contrário. A mensagem também foi estendida aos professores,
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que tiveram o seu dia celebrado em
15 de outubro. “O professor que não
faz de sua sala de aula um lugar de
serviço, como Jesus que lavou os
pés dos discípulos, não pode nunca

ser feliz se se contenta apenas com
o seu salário, que pode ser mais ou
menos”. Dom Washington citou
o exemplo de uma professora do
antigo ensino primário, chamada

Mercês, quando ele era criança no
estado da Bahia. “Ela ensinava mais
com o seu sorriso do que com a sua
sabedoria”, comentou. “Não lembro
se era uma assídua na Igreja, mas
ela era uma mulher que havia entendido que a vida só pode ser vivida com amor, e a proﬁssão é uma
oportunidade que nós temos para
amar, para servir, para sermos o que
somos, o que devemos ser: homens
e mulheres, feitos à imagem e semelhança de Deus.”
Ao dirigir-se novamente aos vestibulandos, o presidente da celebração disse que a família tem papel
fundamental na educação dos ﬁlhos.
“A família faz um bem a seus ﬁlhos,
educando-os para abrir e não para
encher ou fechar as mãos. Portanto,
estudem para deixar a humanidade
melhor do que encontraram.”

31/10/2018 15:17:56
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FÚLVIO COSTA

N

o domingo, 28 de outubro, foi concluída a XV Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, que teve como tema
“Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”. O evento começou no dia 3 de outubro e
contou com a participação de 266 Padres Sinodais,
na Sala Paulo VI, no Vaticano.
O Brasil participou do Sínodo com quatro
membros: o bispo de Imperatriz (MA) e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude, Dom Vilsom Basso; o ex-presidente da Comissão para a Juventude e bispo de Jaboticabal (SP),
Dom Eduardo Pinheiro da Silva; o arcebispo de
Porto Alegre (RS) e presidente da Comissão para
os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada,

Dom
Jaime
Spengler,
que coordenou
o processo de elaboração do documento sobre a
formação sacerdotal, aprovado na 56ª
Assembleia Geral da CNBB; e o bispo auxiliar da
Arquidiocese de Salvador, Dom Gilson Andrade
da Silva, que exerce a função de referencial dos
Ministérios e Vocações, no Regional Nordeste 3
(Bahia e Sergipe) da CNBB.
O arcebispo de Brasília e presidente da CNBB,
Cardeal Dom Sergio da Rocha, foi o Relator Geral
do Sínodo, nomeado pelo papa Francisco. Na reta
ﬁnal do evento, ele fez um comentário ressaltando dois aspectos: a realidade concreta dos jovens
e o olhar da fé sobre essa mesma realidade. “A
primeira grande lição do Sínodo é esta: levar em
conta a realidade concreta vivida pelos jovens.
Então, de um modo geral, nós precisamos servir
e ter cada vez mais a presença dos jovens que estão ali no dia a dia da realidade vivida por nós
em cada comunidade. A segunda grande lição é

o nosso olhar sobre
essa realidade dos jovens.
Não é um olhar de quem busca simplesmente compreender a partir de dados
cientíﬁcos ou de outras análises. É claro que é
necessário, sim, uma compreensão aprofundada
da realidade vivida pela juventude, contando, inclusive, com a colaboração de especialistas. Mas
nós precisamos desse olhar da fé, nós precisamos
iluminar essa realidade com a palavra de Deus,
com o magistério da Igreja e, assim, discernir melhor o que fazer diante dessa realidade que aí está
com os seus múltiplos desaﬁos, mas também com
tantas potencialidades”, declarou.
O legado do Sínodo, ainda segundo a entrevista que Dom Sergio concedeu ao Portal Vatican News, é que os jovens possam, a partir das
orientações da Igreja, evangelizar outros jovens.
“Esperamos que esse sínodo nos ajude, nesta parte ﬁnal de orientações mais práticas, a encontrar
caminhos para uma participação cada vez maior,
mais efetiva dos nossos jovens na vida da Igreja,
abrindo mais espaços, valorizando mais a presença da juventude e, acima de tudo, contando
com os jovens para a evangelização, sobretudo de
outros jovens.”

JOVEM BRASILEIRO
O jovem Lucas Galhardo, participante do Movimento de Schoenstatt
e membro da Coordenação Nacional
da Pastoral Juvenil, participou do Sínodo do Bispos como auditor, função
que não lhe deu o direito a voto, mas
lhe permitiu emitir sua opinião dentro dos grupos de debate e apresentar suas ideias em assembleia, tendo

quatro minutos para exposição. Por
ocasião do encerramento, ele deixou
uma mensagem em vídeo publicado
no canal do Movimento de Schoenstatt, no Youtube. “A Assembleia Sinodal acabou, mas não o Sínodo que
continua em nossas mãos, em nossas
realidades, em nossos grupos e convido vocês a esse espírito de sinoda-

lidade que vivemos muito forte aqui
de promover uma cultura de escuta,
de discernimento, de diálogo, de encontro, uma cultura intergeracional e
que dessa forma a gente possa continuar caminhando juntos em um caminho eficiente para levar a alegria e
o amor de Jesus e de Maria a todas as
pessoas.”

REFLEXÕES DIÁRIAS
Durante os 25 dias de Sínodo,
houve reﬂexões diárias sobre os mais
diversos temas: realidade juvenil,
participação dos jovens, encontro
dos jovens com o papa, trabalhos
por grupos linguísticos, sonhos e anseios dos jovens, experiências de fé
e acompanhamento, o chamado de
Deus aos jovens, fundamentos da fé
no acompanhamento, conversão pastoral missionária, peregrinos como
discípulos de Emaús, entre outros.
O primeiro dia do Sínodo foi marcado por mais de 60 intervenções
sinodais que estavam na linha da realidade vivida pelos jovens em seus
continentes. O papa propôs uma me-

EDICAO 233 - DIAGRAMACAO.indd 4

todologia muito interessante em que
a cada quatro intervenções havia um
momento de silêncio para meditar
sobre as realidades e buscar iluminações. Os jovens sofrem com o mundo
do desemprego. Muitos jovens do
terceiro mundo são obrigados a deixar o país e a família para emigrar em
busca de uma vida melhor. Desses, a
maioria trabalha para ajudar a família que ﬁcou na sua terra de origem.
A realidade juvenil foi uma temática que tomou bastante tempo
durante o Sínodo. Cada membro de
grupo partilhou sua realidade e sua
experiência pessoal; ao mesmo tempo, também compartilhou a realida-

de juvenil do seu país. O material de
base desses trabalhos foram as compilações das pesquisas respondidas
pelos jovens de cada país, material
recolhido das questões do site do
Vaticano, do seminário com especialista que aconteceu em agosto de
2017, o seminário com os jovens realizado em março deste ano e as contribuições que cada sinodal enviou
antes do Sínodo, ou seja, todo esse
material já estudado pelos sinodais
permitiram os debates.
O dia 5 de outubro foi marcado
pela intervenção dos jovens de diversos países, incluindo os da América
Latina. Falaram sobre as realidades

e o que esperam da Igreja. Um dos
momentos mais importantes foi o pedido ao papa Francisco para a criação de um dicastério especíﬁco para
os jovens, como o Dicastério para os
Leigos, a Família e a Vida. Ainda nesse dia, segundo o padre Antônio Ramos do Prado, SDB, assessor da Comissão Episcopal para a Juventude
da CNBB, jovens da América Latina,
Alemanha e outros países falaram
com profundidade sobre sua realidade e o que eles esperam da Igreja.
“Os jovens esperam que a Igreja seja
uma presença signiﬁcativa na vida
deles e que ajude a superar os grandes desaﬁos do mundo atual”.

31/10/2018 15:17:58
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OPÇÃO PREFERENCIAL PELOS JOVENS
Gostaria de dizer aos jovens, em nome de todos
nós, adultos: DESCULPAI, SE MUITAS VEZES

OBRIGADO PELO VOSSO
TESTEMUNHO. Trabalhamos em comunhão
e com ousadia, com o desejo de servir a Deus e
ao seu povo. Que o Senhor abençoe os nossos
passos, para podermos escutar os jovens, fazernos próximo e testemunhar-lhes a alegria
da nossa vida: Jesus”, disse o papa na missa
conclusiva do Sínodo.

Um dos momentos
mais importantes foi
o pedido ao PAPA
FRANCISCO para
a criação de um
dicastério específico
para os jovens, como
o Dicastério para os
Leigos, a Família
e a Vida

Dom Vilsom Basso, bispo de
Imperatriz, falou com entusiasmo
e emoção da sua emenda ao Documento ﬁnal do Sínodo, ou seja, a
“opção preferencial pelos jovens”,
uma frase que apareceu várias vezes em manifestações e discursos. A
frase não estava presente na primeira relação do documento ﬁnal. Foi
acrescentada no último dia e assinada por vários bispos e cardeais.
“Com a opção preferencial pelos
jovens”, disse Dom Vilsom, “a Igreja
deﬁne e considera uma prioridade
pastoral desse tempo e dessa época. O bispo concluiu: “Queremos
ser esta Igreja mãe que acolhe e está
com os jovens, que caminha com os
jovens. Parabéns a todas as juventudes, porque entrou também nesta
emenda que ﬁzemos, dizendo da
grande realidade juvenil, são muitas
as juventudes. Deus seja louvado e
que a juventude seja de fato o presente, o futuro, o ânimo, a coragem
e a esperança da nossa Igreja”.
Na Oração do Angelus, o papa
Francisco disse que o Sínodo foi
um tempo de consolação e esperança. Os frutos desse trabalho já
estão “fermentando como acontece
com o suco da uva nos barris após
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NÃO VOS ESCUTAMOS; SE, EM VEZ DE VOS
ABRIR O CORAÇÃO, VOS ENCHEMOS OS
OUVIDOS”, disse o papa Francisco na homilia da
missa na manhã do 30º Domingo do Tempo Comum,
celebrada na Basílica de São Pedro, no encerramento
do Sínodo dos Bispos dedicado aos jovens. Cerca de
sete mil pessoas participaram da celebração.

Na homilia, o pontífice concentrou-se no Evangelho
do dia, que nos traz o episódio da cura do cego
Bartimeu feita por Jesus, do qual, em sua reflexão,

propôs algumas indicações aos padres sinodais e aos
jovens para o caminho de fé da Igreja: escutar, fazerse próximo e testemunhar.

CONCLUSÕES
a colheita”, aﬁrmou o pontíﬁce. O
Sínodo dos jovens foi uma boa colheita, e promete um bom vinho,
acrescentou Francisco. O Sínodo foi
sobretudo momento de escuta: de
fato, ouvir requer tempo, atenção,
abertura da mente e do coração, comentou o papa ao rezar ao meio-dia
do domingo (28) com milhares de
ﬁéis e peregrinos presentes na Praça
São Pedro, após ter celebrado pouco
antes, na Basílica Vaticana, a missa
de conclusão do Sínodo dos Bispos
dedicado aos jovens. A alocução que
precedeu a oração mariana foi quase
toda dedicada ao encontro sinodal.
Em Carta dos Padres Sinodais, a
Igreja expressou que o mundo precisa urgentemente do entusiasmo dos
jovens. “Sejam companheiros de estrada dos mais frágeis, dos pobres,
dos feridos pela vida. Vocês são o
presente, sejam o futuro mais luminoso”, exortaram os Padres Sinodais
na Carta endereçada aos jovens. “Sabemos de suas buscas interiores, das
alegrias e das esperanças, das dores
e angústias que fazem parte de sua
inquietude. Agora, queremos que
vocês escutem uma palavra nossa:
desejamos ser colaboradores de sua
alegria para que suas expectativas se

transformem em
ideais”, diz outro trecho.
O documento
ﬁnal da XV Assembleia Ordinária do Sínodo dos
Bispos tem três partes, 12 capítulos, 167
parágrafos e 60 páginas.
O texto foi aprovado na tarde de 27 de outubro na Sala do
Sínodo. O documento foi entregue
nas mãos do papa, que então autorizou a sua publicação. É o episódio
dos discípulos de Emaús, narrado
pelo evangelista Lucas, o ﬁo condutor do Documento Final do Sínodo
dos Jovens.
Acolhido com aplausos, o texto – disse o cardeal Dom Sergio da
Rocha – é “o resultado de um verdadeiro trabalho de equipe” dos
Padres Sinodais, juntamente com
os outros participantes no Sínodo
e “em modo particular os jovens”.
O Documento, portanto, recolhe as
364 formas, ou emendas, apresentadas. “A maior parte delas – acrescentou o Relator Geral – foi precisa
e construtiva”. Todos os parágrafos
do texto foram aprovados com pelo

menos dois terços dos votos. O documento versa sobre o contexto em
que vivem os jovens, destacando os
pontos de força e desaﬁos, a escola
e a paróquia, os migrantes, diversos tipos de abusos (de poder, econômicos, de consciência, sexuais), a
família – Igreja doméstica, promoção de justiça contra a cultura do
desperdício, arte, música e esporte
(recursos pastorais), lugares teológicos onde o Senhor está presente,
missão e vocação, acompanhamento, correção fraterna, arte de discernir, sinodalidade – estilo missionário, desaﬁo digital, corpo, sexualidade e carinho, acompanhamento
vocacional, chamado à santidade, o
dom do papa aos participantes do
Sínodo.
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Jornada de Comunicação
aborda a formação de líderes

Fotos: Pascom Rubiataba

ELIANE BORGES

Promover comunhão e
integração na Igreja, por meio
do serviço a outras pastorais,
é o que se espera da Pastoral
da Comunicação

P

ara comunicar a Boa-Nova
de Jesus Cristo e, assim, colaborar com a missão evangelizadora da Igreja, a Pastoral da Comunicação (Pascom)
deve ter uma atuação que vá além
da produção de notícias, criação de
sites, artes, vídeos, transmissões e
posts em redes sociais. Essas ações
integram um dos seus eixos, que é
a produção, mas não farão diferença na vida das comunidades, se não
tiverem como base o diálogo, a colaboração e a participação mútua de
experiências.
As principais competências (eixos) dessa pastoral são a formação
dos agentes de pastoral, a articulação em todos os âmbitos, a produção

O coordenador nacional da Pascom foi o conferencista

de conteúdos e a vivência da espiritualidade do comunicador, conforme o Diretório de Comunicação, documento 99 da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil – CNBB.
Esses conceitos foram explicitados durante a Jornada de Comunicação 2018 do Regional Centro-Oeste da CNBB, nos dias 19, 20 e
21 de outubro. Sediada pela Diocese
de Rubiataba/Mozarlândia, a jornada integrou, em sua programação,
o Mutirão de Comunicação daquela
diocese, preparatório ao 11º Mutirão

Brasileiro de Comunicação (Muticom), que é promovido pela CNBB
de dois em dois anos. Contou com a
participação de 56 pessoas, entre leigos, padres e religiosos, representando as arquidioceses e dioceses que
integram o Regional Centro-Oeste.
O ﬁlósofo Marcus Tulius, estudioso de Comunicação Social e da
Comunicação na Igreja, é o primeiro
coordenador nacional da Pascom, e
veio de Vitória (ES) especialmente
para assessorar o evento, na abordagem de seu tema central: A forma-

ção de líderes da Pascom. Foram
oferecidas também aos participantes três oﬁcinas, ministradas por Danilo Inácio – assessor de comunicação da Ordem dos Frades Menores,
em Anápolis –, que falou sobre “O
uso das redes sociais”; Jane Greco –
revisora da Cúria Metropolitana de
Goiânia/Vicariato para a Comunicação –, que abordou “Produção de
texto para a evangelização”; e Marcus Tulius, conferencista do evento,
que detalhou as prioridades da “Comunicação Interna nas paróquias”.

Rumo ao Muticom 2019
O irmão Diego Martins, coordenador da Pascom no Regional Centro-Oeste, e a assessora de comunicação
da Arquidiocese de Goiânia e secretária da Pascom regional, Talita Salgado,
apresentaram o projeto do Muticom,
que será realizado de 18 a 21 de julho
de 2019, sediado pela Arquidiocese de

Goiânia. A proposta é transformar o
Centro Pastoral Dom Fernando na “Cidade da Comunhão”, oferecendo diversas atividades formadoras, integradoras e culturais, simultaneamente. O site
do evento está sendo ﬁnalizado e as inscrições serão abertas no início do ano.
Além de Talita Salgado e Jane Gre-

co, a Arquidiocese de Goiânia enviou
outras três representantes à Jornada:
as jornalistas Eliane Borges (coordenadora de Comunicação), Gabriela Rodrigues e Larissa Costa, produtoras
do Programa Encontro Semanal, que é
dirigido e apresentado pelo Pe. Warlen
Reis, com veiculação pela PUC TV.

raiz da palavra Comunicação é comunhão. Quem comunica deve comungar do outro. Criar vínculos. Aquilo
que nos une é bem maior do que aquilo que nos divide. Todos nós devemos
nos entender”, argumentou.
A importância do papel do líder
para alcançar o engajamento de uma
equipe e chegar a um resultado em
comum foi evidenciada pelo conferencista. Ele destacou as dez características de um bom líder da Pascom:
paixão, fé viva, oração, humildade,
obediência, abertura ao espírito, dom
de si, solidariedade, equilíbrio e formador de discípulos. “Um bom líder
não nasce pronto, ele é resultado da

abertura constante ao crescimento humano, espiritual e pastoral”, aﬁrmou.
Recomendando o estudo dos principais documentos sobre a comunicação na Igreja, Marcus Tulius apresentou os aspectos essenciais do Guia
para Implantação da Pascom, lançado
no 6º Encontro Nacional da Pastoral
da Comunicação, realizado no mês de
julho deste ano, em Aparecida (SP). O
documento indica, por exemplo, que se
inicie ou potencialize a caminhada da
Pascom elaborando um plano ou projeto, para estabelecer onde se deseja chegar. Devem ser consideradas as necessidades, recursos e possibilidades de
cada diocese, paróquia e comunidades.

A sugestão é que se utilize a Análise SWOT, sigla em inglês, traduzida
para FOFA, com o objetivo de obter
melhor memorização da sequência
das etapas: levantamento das forças,
fraquezas, ameaças (obstáculos) e
oportunidades do processo de comunicação local. O projeto deve responder às perguntas: O que precisamos /
queremos (meta), Por que precisamos
(justiﬁcativa), o que posso fazer (possibilidades). A partir de uma visão
geral das possibilidades, é possível
identiﬁcar “o que mais posso fazer”,
listando as potencialidades para o
aperfeiçoamento das práticas existentes, como explicou Marcus Tulius.

Liderança Cristã
O conferencista da Jornada Regional de Comunicação alertou que hoje
estamos padecendo pela incapacidade de dialogar. “Nós, da Pastoral da
Comunicação, devemos ser mestres
no diálogo, se quisermos exercer uma
liderança cristã e promover a interação com as demais pastorais, a serviço
da comunhão. A Pascom é um elemento articulador da vida e das relações comunitárias. Deve ser ponte de
unidade e integração”, destacou.
Marcus lembrou que todo líder é
um comunicador. “Para ser líder de
uma equipe, devemos, primeiramente, ser líderes de nós mesmos, liderando nossos impulsos, nossa língua. A
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Espiritualidade
O coordenador nacional da Pascom também reforçou que a formação técnica dos membros dessa pastoral deve acontecer aliada a uma
formação espiritual continuada. “Ao
iniciarem a organização de uma comissão para a Pastoral da Comunicação, comecem pela formação espiritual, que não vão errar. O próximo
passo é estar junto à comunidade,
conhecer a realidade e sentir as necessidades das outras pastorais,
para saber em que a Pascom pode
ajudá-las. Quem comunica deve
comungar dos outros, pois somos
a pastoral do abraço. Se a comuni-

cação não acontecer entre as pessoas, não adianta ter ótimas técnicas e
meios”, enfatizou.
Celebrações
Dom Adair José Guimarães, bispo diocesano de Rubiataba/Mozarlândia, participou da Jornada de
Comunicação e presidiu a missa
que abriu sua programação. Na homilia, ressaltou a responsabilidade e
a beleza do papel dos proﬁssionais e
dos leigos que atuam com a comunicação na Igreja, por se colocarem a
serviço de comunicar o mistério de
Cristo. Ele disse que “Jesus é a co-

Momento de Adoração ao Santíssimo na Jornada

municação por excelência e a Igreja
é a sua voz no mundo”. Por isso – argumentou –, atuar na comunicação
não é exibicionismo, mas é mostrar
o que estamos fazendo para servir
ao Mistério, em prol da comunhão
da Igreja, na partilha.
Dom Messias Reis da Silveira,
bispo da Diocese de Uruaçu e bispo
referencial da Pascom do Regional
Centro-Oeste, se fez presente durante todo o evento e presidiu a missa
celebrada no ﬁnal da Jornada, quando exortou os participantes a não
descuidarem da sua espiritualidade
para darem testemunho de fé, que

ediﬁca. “Como agentes da comunicação, temos de comunicar Jesus, o
ﬁlho de Deus. Como podemos comunicar, se não temos intimidade
com Ele? É importante que, como
pessoas que comunicam Jesus, tenhamos um coração voltado para
Ele”, enfatizou. O bispo agradeceu
a fraterna acolhida de Dom Adair, o
apoio do Mons. Vanildo Fernandes
(pároco da Catedral de Rubiataba) e
o empenho do padre Renato Oliveira, coordenador de comunicação da
Diocese de Rubiataba/Mozarlândia,
na organização da Jornada Regional
de Comunicação 2018.

Participantes da Jornada de Comunicação, ao lado de Dom Messias

Nova Coordenação
No encerramento da Jornada de Comunicação, foi apresentada
a nova coordenação da Pascom do Regional Centro-Oeste,
eleita pelos coordenadores de Pascom: Ir. Diego Joaquim,
coordenador (Arquidiocese de Brasília); Talita Salgado, vicecoordenadora (Arquidiocese de Goiânia); Pe. Renato Oliveira,
tesoureiro (Diocese de Rubiataba/Mozarlândia) e Onésimo
Francisco de Paula Neto, secretário (Diocese de Anápolis)
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LEITURA ORANTE

Senhor, recebe a minha vida!

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘Ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver’’ (Mc 12, 44)

Texto para a oração: Mc 12,38-44 (página 1260 – Bíblia
das Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: Eleve o pensamento a Deus,
respire lentamente procurando acalmar o coração.
Após um breve momento de silêncio, faça sobre si
o sinal da cruz. Invoque a luz do Espírito Santo, se
preferir, cante;

RAPHAEL ALIEVI (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

A

o celebrarmos o 32º Domingo
do Tempo Comum, o Evangelho nos convida a nos colocarmos diante de Jesus como aquela pobre viúva, capaz de ofertar a própria
vida, e rejeitarmos a lógica de uma vivência religiosa com cálculos egoístas, fundada apenas nas práticas externas.
O evangelista Marcos nos apresenta o
cuidado de Jesus para com a grande multidão e seus discípulos. Cristo, para ensinar àqueles que se colocam em atitude de
escuta, atenção à sua Palavra, utiliza-se de
dois testemunhos de vivência religiosa: o
dos doutores da lei e o da pobre viúva.
O primeiro, trata-se de uma rejeição de
Jesus acerca da incoerência de vida dos
doutores da lei que, apegados apenas às
práticas externas da vivência religiosa,
não são capazes de fazer da própria vida

2. Leitura atenta da Palavra: Leia o texto, uma, duas ou
mais vezes. Identiﬁque as palavras de Jesus, as atitudes dos doutores da lei e da pobre viúva. Com os
olhos fechados, imagine a cena;
uma oferta generosa a Deus. No segundo,
Jesus apresenta as pequenas moedas da
pobre viúva como uma doação total da
própria vida: “Ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver”
(Mc 12,44).
Irmãos e irmãs, a Palavra de Deus nos
ensina que a nossa relação com Deus não
se realiza na incoerência entre aquilo que
fazemos e o que somos, entre o exterior e
o interior. Jesus quer nos ganhar por inteiro! Ele espera de nós uma oferta de tudo
aquilo que somos, de toda a nossa vida.

3. Meditação livre: Procure identiﬁcar-se no Evangelho.
Coloque-se no lugar de alguns personagens. Identiﬁque o que o texto tem a dizer. Qual personagem mais
chamou sua atenção? Qual palavra, atitude falou ao
seu coração?
4. Oração espontânea: Por ﬁm, reze! Gaste um bom
tempo na oração. Agradeça a Deus por esse momento
de oração e renove o seu compromisso com Ele. Peça
ao Senhor a graça de ofertar a própria vida a Ele.
32° Domingo do Tempo Comum – Ano B. Liturgia da
Palavra: 1Rs 17,10-16; Sl 145(146),7.8-9a.9bc-10 (R/.1);
Hb 9,24-28; Mc 12,38-44 (O óbolo da viúva).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
O Jornal Encontro Semanal volta a indicar o livro do papa Francisco: Deus é jovem, por ocasião do Sínodo sobre a Juventude, que aconteceu no Vaticano,
de 3 a 28 de outubro de 2018. A obra, que tem tradução em seis idiomas, é
resultado de uma conversa do pontífice com o jornalista Thomas Leoncini.
O livro-entrevista traz uma visão do papa Francisco a respeito de grandes temas da atualidade para os jovens, tanto os engajados na Igreja como aqueles que não são católicos. Francisco ainda faz apontamentos sobre como as
novas gerações podem se tornar protagonistas da história. Além de jornalista, o italiano Thomas Leoncini é escritor e ligado a estudos de modelos
psicológicos e sociais. Ele também é coautor do livro Geração Líquida, de
Zygmunt Bauman, um dos maiores filósofos e pensadores contemporâneos.
Autor: Thomas Leoncini/Papa Francisco
Onde encontrar: Paulus Livraria de Goiânia – Rua 6, n. 201 – Centro
Telefone: (62) 3223-6860
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