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PALAVRA DO ARCEBISPO

SEJAMOS A MÃO DE DEUS
PARA OS POBRES

S

ão muitas as reﬂexões possíveis
e necessárias neste 18 de novembro, II Dia Mundial dos Pobres, data instituída pelo papa
Francisco. Seu objetivo é justamente
o de colaborar para que a sociedade
volte seu olhar e suas obras para os
menos favorecidos e desamparados,
os excluídos do acesso aos direitos
fundamentais do ser humano, como
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
alimento, saúde, trabalho, moradia,
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
segurança, educação.
Uma sociedade em que a maioria se declara seguidora dos
princípios cristãos, como a brasileira, deve comprometer-se com
um desenvolvimento que promova não somente o crescimento
econômico, mas principalmente o bem-estar social, começando
pela erradicação da pobreza e da marginalização.
Em sua mensagem para o II Dia Mundial dos Pobres, o
Sumo Pontíﬁce exorta-nos a oferecer uma atenção amiga e uma
intervenção comprometida, que ajude o pobre a retomar a vida
com dignidade.

Editorial
A edição do Jornal Encontro Semanal
deste domingo está cheia de novidades, a começar pela homenagem da
Arquidiocese de Goiânia aos leigos,
por ocasião do encerramento do Ano
Nacional do Laicato, no próximo dia
25 de novembro. Outro destaque é a
reportagem de capa, que apresenta o
1º Encontro de Corais da Arquidiocese, que acontecerá no próximo dia 24,
no CPDF. É um momento histórico

que marca a comunhão na vida desta Igreja particular. Na seção Vida
Cristã, o Ano do Laicato é também
lembrado, por meio de artigo sobre
a missão do leigo na Igreja. Em Arquidiocese em Movimento, trazemos a
cobertura da missa de posse do novo
pároco, da Paróquia Santo Antônio,
de Hidrolândia.
Boa leitura!

"A resposta de Deus ao pobre é sempre uma intervenção salvadora para cuidar das feridas da alma e do corpo, repor a
justiça e ajudar a retomar a vida com dignidade. A resposta de Deus é também um apelo para que toda a pessoa que
acredita n’Ele possa, dentro dos limites humanos, fazer o
mesmo. O Dia Mundial dos Pobres pretende ser uma pequena resposta, dirigida pela Igreja inteira dispersa por todo o
mundo, aos pobres de todo o gênero e de todo o lugar a ﬁm
de não pensarem que o seu clamor caíra em saco roto. Provavelmente, é como uma gota de água no deserto da pobreza;
e contudo pode ser um sinal de solidariedade para quantos
passam necessidade a ﬁm de sentirem a presença ativa dum
irmão ou duma irmã.”
Nosso papa lembra que “A pobreza não é procurada, mas
criada por egoísmo, soberba, avidez e injustiça: males tão antigos como o homem, mas sempre pecados são, acabando enredados neles tantos inocentes com dramáticas consequências
sociais”.
Meus irmãos e minhas irmãs, ouçamos a voz de Deus que é
dirigida a nós por meio do Santo Padre:
“Dar ao pobre um “caminho espaçoso” equivale a libertá-lo
da “armadilha do caçador” (cf. Sl 91,3), a tirá-lo da armadilha montada no seu caminho, para poder caminhar sem
impedimentos e olhar serenamente a vida. A salvação de
Deus toma a forma duma mão estendida ao pobre, que oferece acolhimento, protege e permite sentir a amizade de que
necessita. É a partir desta proximidade concreta e palpável
que tem início um genuíno percurso de libertação: “Cada
cristão e cada comunidade são chamados a ser instrumentos de Deus ao serviço da libertação e promoção dos pobres,
para que possam integrar-se plenamente na sociedade; isto
supõe estar docilmente atentos, para ouvir o clamor do pobre
e socorrê-lo” (Evangelii Gaudium, 187).

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
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Arquidiocese oferece jantar e serviços
a pessoas em situação de rua
A Arquidiocese de Goiânia fará um
gesto concreto no II Dia Mundial dos
Pobres (33º Domingo do Tempo Comum), oferecendo um jantar e serviços
a pessoas em situação de rua da nossa
capital. O local será a matriz da Paróquia Imaculado Coração de Maria,
localizada na Av. Paranaíba, Centro.
Será montada uma tenda no pátio da
igreja, onde os participantes contarão
com um momento de beleza (corte de
cabelo, barba e unha) e com um banheiro móvel para banho. Também
será realizado um bazar, para doação
de roupas e calçados. A acolhida dos
moradores de rua terá início às 17h, e o

arcebispo metropolitano, Dom Washington Cruz, conduzirá um momento de oração com eles, às 17h30.
O jantar será servido às 18h.
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Homenagem aos leigos e leigas das comunidades
Foto: Ana Paula

VERA FILSTEIN
MARCOS PAULO MOTA
RODOLPHO REZENDE

Acadêmicos de Jornalismo/PUC Goiás

O

Ano Nacional do Laicato
encerra, em todo o Brasil,
no próximo dia 25 de novembro, Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo,
o Dia do Leigo. Na Arquidiocese de
Goiânia, uma homenagem a leigos
e leigas das paróquias e comunidades marcou o encerramento do ano
temático. A iniciativa aconteceu na
Reunião Mensal de Pastoral, realizada no dia 10, no CPDF. Os leigos
homenageados representaram os
cristãos leigos presentes em suas comunidades de origem.
A celebração do Ano do Laicato
começou na Festa de Cristo Rei, em
2017, com a proposta de vivência
e reﬂexão sobre o serviço do leigo
católico, seu papel, sua importância
na Igreja e sua missão. A mensagem destacada ao longo do ano foi
aquela em que o Documento 105 da
CNBB, “Cristãos leigos e leigas na
Igreja e na sociedade – sal da terra e
luz do mundo” o coloca como protagonista da missão evangelizadora

da Igreja e o declara sujeito eclesial, equiparando-o às palavras do
Evangelho: “Sal da Terra e Luz do
Mundo” (cf. Mt 5,13-14).
O arcebispo de Goiânia, Dom
Washington Cruz, comentou sobre
a importância da atuação dos leigos na comunidade. “Os leigos e as
leigas são a maior parte do povo de
Deus na Igreja. É o nosso povo que
não está aí de braços cruzados, mas
servindo ao Senhor, sendo sal da
terra e luz do mundo”, aﬁrmou.

Em outro momento, o arcebispo destacou a necessidade e a importância do trabalho dos cristãos
leigos. “Precisamos de leigos presentes na família, na educação, na
saúde, na política e na economia.
Leigos que tenham na cabeça o ideal de Cristo, pois o Senhor veio para
salvar o mundo. Nós, unidos a Ele,
podemos trabalhar para a salvação
de todos”, declarou.
Ao encerrar, Dom Washington
agradeceu a todos os leigos pelo

comprometimento com as obras da
Igreja. “A Igreja é para o mundo,
como a alma é para o corpo e são os
leigos que dão alma para esse mundo. Aqui, aproveito para agradecer
de coração tudo que vocês são e fazem nas comunidades da Arquidiocese de Goiânia. Peço a Deus as mais
abundantes bênçãos para todos, a
ﬁm de que não se desanimem em
vista das diﬁculdades e das incompreensões, mas que se mantenham
animados cada vez mais, porque
somos uma comunidade de homens
e mulheres chamados a ser cristãos
e discípulos missionários de Cristo.
Que o Senhor conceda essa graça.
Muito obrigado a todos”, encerrou.
Após as palavras de Dom Washington, aconteceu a cerimônia
em que um leigo ou leiga, representando os demais de cada paróquia
arquidiocesana, foi homenageado.
Durante a reunião, houve apresentações culturais com o Coral Santa
Cecília, da Arquidiocese de Goiânia
e com a Cia de Dança Noah, da Coordenação de Arte e Cultura (CAC)
da PUC Goiás. O encontro terminou
com um almoço oferecido pela Arquidiocese a todos os participantes
da reunião.

A Paróquia Santo Antônio, de Hidrolândia, acolheu, com muito carinho, o seu novo pároco, frei Jussié
José da Silva, frade franciscano capuchinho. Antes de exercer essa função, o frade atuava como vigário paroquial da Paróquia Santo Antônio,
no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. A celebração de posse foi presidida por Dom Washington Cruz.
Os frades Rubens Morais, Reinaldo
dos Santos, José Davi e o Ministro
Provincial, frei Clézio de Menezes,
concelebraram.

Em sua homilia, o arcebispo metropolitano de Goiânia reﬂetiu com
a comunidade presente sobre a caridade e a bondade do coração do verdadeiro cristão. “O coração cristão
dá sempre o melhor de si, ele dá o
que tem e até mesmo o que não tem,
mas dá com amor e caridade”. Dom
Washington destacou ainda três virtudes do coração do cristão: “o coração do cristão deve ser generoso,
humilde e amoroso para cuidar dos
outros e das coisas de Deus”.
Conforme o rito de posse de um

Foto: Rudger Remígio

Paróquia de Hidrolândia tem novo pároco
pároco, é necessário que ele faça sua
proﬁssão de fé perante o bispo. Na
presença do povo de Deus, o religioso também renovou suas promessas
sacerdotais, feitas no dia de sua ordenação. Ele recebeu ainda durante
a missa os objetos de uso na vida
pastoral de uma paróquia: as chaves
da Igreja e do Sacrário, o batistério,
a estola roxa, que signiﬁca o Sacramento da Conﬁssão, e o Evangeliário, para que ele sempre se lembre
que o propósito primeiro da Igreja é
evangelizar.

O bispo auxiliar de Goiânia, Dom
Levi Bonatto, ministrou palestra sobre as virtudes cardeais, no Câmpus
V, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás). O evento,
cujo tema foi “As virtudes cardeais
em relação à prática proﬁssional”,
foi realizado para alunos de Comunicação e Direito, no dia 9, em parceria com a Paróquia Universitária
São João Evangelista e o Ministério
Universidades Renovadas, da Renovação Carismática Católica (RCC).
Dom Levi destacou que as quatro virtudes cardeais, prudência,
fortaleza, temperança e justiça, são
importantes, pois elas constituem
integralmente o homem e a mulher.
“Junto com as virtudes teologais, fé,
esperança e caridade, as virtudes
cardeais compõem o que o homem
precisa ser para viver a caridade. A
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pessoa que pratica as virtudes cardeais não precisa fazer juramento
ao ﬁnal do curso, pois ele será ético,
com a intenção de santiﬁcar o seu
trabalho. Não é possível, portanto,
destacar qual é a mais importante,
pois todas são necessárias para que
se sobressaia o homem dos sonhos”,
explicou, em entrevista ao Encontro
Semanal.
Os inscritos tiveram a oportunidade de participar de orientação espiritual, momento de oração, debate
e palestra. “O juramento, a palavra
dada... na prática proﬁssional” foi o
tema da palestra do diretor jurídico
e membro da União dos Juristas Católicos (Unijuc), Vitor P.S Naves. De
acordo com o advogado, a participação dos graduandos é importante
para a própria formação ética, pois
o juramento na colação de grau é es-

Foto: Rudger Remígio

Dom Levi ministra palestra sobre virtudes cardeais na PUC Goiás

sencial para a prática proﬁssional.
Brena Pires Cardoso, 23 anos, acadêmica do último período do Curso
de Direito, nomeou a virtude da justiça como uma das mais importantes
para sua futura vida proﬁssional. “É
uma virtude que é intrínseca à nossa
futura proﬁssão, por isso vejo assim,
mas acredito que uma está muito
ligada à outra”, aﬁrmou. A coorde-

nadora do Curso de Direito, Neire
Divina Mendonça, comentou que o
evento foi organizado há dois meses
e que a proposta pretende continuar. “Foi um dia ímpar na PUC Goiás
e pretendemos repetir muitas vezes, porque é um tema que merece
prioridade, uma vez que direciona e
conduz nossos estudantes para a ética proﬁssional”, destacou.
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EXPRESSÃO DA UNIDADE DA IGREJA DE GOIÂNIA

FÚLVIO COSTA

U

nir, trocar experiências, apresentar
música de qualidade, promover a
música litúrgica. Essas são as ﬁnalidades do 1º Encontro de Corais
da Arquidiocese de Goiânia, que acontecerá
no próximo dia 24 de novembro, no Centro
Pastoral Dom Fernando (CPDF), das 8h às
12h. Aberto a todos os públicos, o evento é
realizado pelo Setor de Canto Litúrgico da
Arquidiocese e visa reunir, sobretudo, cantores e instrumentistas.
Para Leonice Ângela de Jesus, musicoterapeuta, administradora e coordenadora do
Canto Litúrgico Arquidiocesano, o encontro
será uma oportunidade para conhecer os diversos corais e grupos de cantos espalhados
pelas paróquias e comunidades da arquidiocese. “Nossa intenção é reunir todos esses

grupos, com o objetivo de apresentar música de qualidade no contexto litúrgico”,
explicou.
Embora seja voltado para os diversos
grupos de música das paróquias, o convite é aberto para que todas as comunidades
prestigiem o encontro que contará com a
apresentação de mais de 30 músicas a serem
interpretadas pelos diversos corais das paróquias, inclusive do Coral Arquidiocesano
Santa Cecília, que é composto por mais de
100 vozes, além dos alunos do Projeto Cantando a Liturgia. Haverá também momentos
de intervenções sobre a prática do canto nas
Celebrações Eucarísticas, com o padre Antônio Donizeth do Nascimento, membro da
Comissão de Liturgia e Arte Sacra, e com José
Reinaldo, professor de Música e Liturgia do

Leonice Ângela

Projeto Cantando a Liturgia e também membro da referida comissão. Dom Washington
Cruz, arcebispo metropolitano, deverá fazer
a oração de abertura. “É importante que os
padres participem do encontro, pois são eles
os incentivadores dos grupos de canto nas
diversas paróquias e do Coral Santa Cecília,
da arquidiocese”, disse Leonice.

APRESENTAÇÕES
As apresentações serão feitas pelos seguintes grupos:
Coral Agnus Dei

Coral Santa Cecília

Coral Asas de Águia

Coral Santa Genoveva

Coral Externato São José

Coral Santíssima Trindade

Coral Madrigal em Vozes

Coral Santo Antônio das Grimpas

Coral Mãe do Perpétuo Socorro

Antigo Coral Litúrgico

Coral Magnificat

Alunos do Projeto Cantando a Liturgia

Paróquia Nossa Senhora Rosa Mística e Catedral Metropolitana
Paróquia Universitária São João Evangelista
Colégio Externato São José

Paróquia Nossa Senhora da Assunção
Matriz de Campinas

Catedral Metropolitana
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Paróquia Santa Genoveva
Santuário de Trindade

Paróquia Santo Antônio - Hidrolândia
Paróquia Sagrado Coração de Jesus
Arquidiocese de Goiânia
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Durante o encontro, o Canto Litúrgico apresentará um material com músicas para o Ciclo
do Natal. Além disso, estará disponível para
venda o material do último Curso de Canto Li-

túrgico que ocorreu no ano passado (47ª edição),
com explicações sobre os Salmos e sugestões de
músicas para o Sacramento do Matrimônio, bem
como Salmos e Aclamações do Ano C (Volumes

I e II). “O kit completo (CD e apostila) do 47º
Curso será vendido por R$ 20,00 e o kit de cada
volume de Salmos e Aclamações por R$ 15,00”,
informou Leonice.

ACERVO
Com 29 anos de história, o Curso de Canto Litúrgico da
Arquidiocese de Goiânia detém um acervo único na Igreja no Brasil. O evento nasceu em 1989, com o propósito
de dinamizar a vida litúrgica e pastoral da arquidiocese. Após sofrer diversas modiﬁcações ao longo
desses anos, o curso se mantém como um projeto
prioritário nesta Igreja particular. Os critérios
de seleção dos cantos introduzidos no repertório litúrgico sofreram algumas mudanças. Atualmente, valorizam-se, entre
outros elementos, o sentido teológico e a
fundamentação bíblica das letras, o realce
à dimensão comunitária da celebração, a beleza e a sobriedade das melodias e sua sensibilidade em relação à cultura local. O acervo dispõe de
material completo disponibilizado no site da Arquidiocese de Goiânia (www.arquidiocesedegoiania.org.br/liturgia),

por
meio de
cifras, partituras e áudios,
através de links no Youtube.
Além disso, estão disponíveis,
neste ambiente, formação, subsídios
litúrgicos e liturgia diária. O canal do
Canto Litúrgico no Youtube tem atualmente mais de 15 mil inscritos.

Valores dos materiais
R$ CADA

5,00

Apostila (Cursos de Canto Litúrgico ou Salmos e Aclamações)

R$ CADA

CDs de Salmos e Aclamações

R$ CADA

CDs dos Cursos de Canto Litúrgico

15,00
15,00

Coral Santa Cecília

PROJETO CANTANDO A LITURGIA
No próximo dia 13 de dezembro, às 19h30,
será encerrada, no CPDA, com missa a ser
presidida pelo arcebispo Dom Washington
Cruz, a primeira edição do Projeto Cantando a Liturgia, que teve início em 15 de março. Na iniciativa, inscreveram-se 80 pessoas.
O curso terminará com 55 alunos assíduos.
Trata-se de uma formação litúrgico-musical
básica. Nesse projeto, os alunos também
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aprendem ou aprimoram seus conhecimentos em teoria musical. Os cursistas
optam por estudar técnica vocal ou violão. No Encontro de Corais, os formandos também apresentarão recital e, no
dia 6 de dezembro, haverá apresentação
individual em grupo para avaliação ﬁnal
dos professores. A próxima turma do projeto começará em março de 2019.

José Reinaldo,
professor de Música e Liturgia
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nos convida a celebrar a libertação

Estimados irmãos e irmãs!

N

a catequese de hoje voltamos a falar do terceiro
mandamento, sobre o dia
do repouso. O Decálogo,
promulgado no livro do Êxodo, é repetido no livro do Deuteronômio de
modo quase idêntico, com a exceção
dessa terceira Palavra, onde temos
uma diferença preciosa: enquanto no
Êxodo o motivo do repouso é a bênção
da criação, no Deuteronômio, ao contrário, ele comemora o ﬁm da escravidão. Nesse dia o escravo deve descansar como o patrão, para celebrar a
memória da Páscoa de libertação.
Com efeito, por deﬁnição os escravos não podem descansar. Mas existem muitos tipos de escravidão, tanto
exterior como interior. Há constrições
externas, como as opressões, as vidas
raptadas pela violência e por outros
gêneros de injustiça. Além disso, existem as prisões interiores que são, por
exemplo, os bloqueios psicológicos,
os complexos, os limites carateriais e
outros. Existe descanso nessas condições? Um homem preso ou oprimido
pode permanecer, contudo, livre? E
uma pessoa atormentada por diﬁculdades interiores, pode ser livre?
Com efeito, há pessoas que até na
prisão vivem uma grande liberdade
de espírito. Pensemos, por exemplo,
em São Maximiliano Kolbe ou no Cardeal Van Thuan, que transformaram
obscuras opressões em lugares de
luz. Assim como há pessoas marcadas
por grandes fragilidades interiores
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que, contudo, conhecem o repouso
da misericórdia e sabem transmiti-lo.
A misericórdia de Deus liberta-nos. E
quando nos deparamos com a misericórdia de Deus, temos uma grande liberdade interior e somos também capazes de a transmitir. Por isso, é muito importante abrir-nos à misericórdia
de Deus para não sermos escravos de
nós mesmos.
Portanto, o que é a verdadeira
liberdade? Consiste porventura na
liberdade de escolha? Certamente,
essa é uma parte da liberdade, e engajamo-nos para que seja garantida
a cada homem e mulher (cf. Conc.
Ecum. Vat. II, Const. Past. Gaudium et
spes, 73). Mas bem sabemos que fazer
o que desejamos não é suﬁciente para
ser verdadeiramente livres e nem sequer felizes. A verdadeira liberdade
é muito mais!
Com efeito, há uma escravidão
que acorrenta mais do que uma prisão, mais que uma crise de pânico,
mais que uma imposição de qualquer
tipo: trata-se da escravidão do próprio
ego. Aqueles que se espelham o dia inteiro para ver o ego. E o próprio ego
tem uma estatura mais alta do que o
próprio corpo (cf. Catecismo da Igreja
Católica, n. 1733: “A opção pela desobediência e pelo mal é um abuso da
liberdade e conduz à escravidão do
pecado”). São escravos do ego. O ego
pode tornar-se um verdugo que tortura o homem, onde quer que ele se
encontre, provocando-lhe a mais profunda opressão, aquela que se chama
“pecado”, que não é banal violação de

um código, mas fracasso da existência
e condição de escravos (cf. Jo 8,34).
Aﬁnal, o pecado é dizer e fazer ego.
“Quero fazer isto e não me importa
se há um limite, se existe um mandamento, nem sequer importa se existe
o amor” (cf. Catecismo da Igreja Católica, n. 1739: “A liberdade do homem
é ﬁnita e falível. E, de fato, o homem
falhou. Livremente pecou. Rejeitando
o projeto divino de amor, enganou-se
a si mesmo; tornou-se escravo do pecado. Essa primeira alienação gerou
uma multidão de outras. A história da
humanidade, desde as suas origens,
dá testemunho de desgraças e opressões nascidas do coração do homem,
como consequência de um mau uso
da liberdade”).
O ego, pensemos por exemplo nas
paixões humanas: o guloso, o luxurioso, o avarento, o iracundo, o invejoso,
o preguiçoso, o soberbo – e assim por
diante – são escravos dos seus vícios,
que os tiranizam e atormentam. Não
há trégua para o guloso, porque a
gula é a hipocrisia do estômago, que
está cheio mas faz-nos crer que está
vazio. O estômago hipócrita torna-nos
gulosos. Somos escravos de um estômago hipócrita. Não há trégua para o
guloso e o luxurioso, que devem viver
de prazer; o anseio da posse destrói o
avarento, que amontoa sempre dinheiro, fazendo mal ao próximo; o fogo da
ira e o caruncho da inveja arruínam
os relacionamentos. Os escritores dizem que a inveja amarelece o corpo e
a alma, como quando uma pessoa tem
hepatite: torna-se amarela. Os invejo-

sos têm a alma amarela, porque nunca
podem ter o vigor da saúde da alma.
A inveja destrói. A preguiça que evita
qualquer esforço torna-nos incapazes
de viver; o egocentrismo – aquele ego
do qual eu falava – soberbo escava um
fosso entre nós e os outros.
Caros irmãos e irmãs, quem é por
conseguinte o verdadeiro escravo?
Quem é aquele que não conhece o repouso? Quem não é capaz de amar! E
todos esses vícios, esses pecados, esse
egoísmo nos afastam do amor e nos
tornam incapazes de amar. Somos escravos de nós mesmos e não podemos
amar, porque o amor é sempre pelos
outros.
O terceiro mandamento, que convida a celebrar no repouso a libertação, para nós cristãos é profecia do
Senhor Jesus, que interrompe a escravidão interior do pecado para tornar
o homem capaz de amar. O amor verdadeiro é a liberdade autêntica: desapega da posse, reconstrói os relacionamentos, sabe acolher e valorizar o
próximo, transforma em dom jubiloso
todo o cansaço, tornando-nos capazes
de comunhão. O amor liberta até na
prisão, mesmo se somos frágeis e limitados.
Essa é a liberdade que recebemos
do nosso Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo.

Audiência Geral,
Praça São Pedro, 12 de setembro de 2018
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ANO DO CRISTÃO LEIGO
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EMANUEL JR.
Advogado e Diretor de Secretaria da Unijuc

E

stamos encerrando o Ano do
Leigo. O que podemos dizer
que foi entendido sobre a
missão do leigo e o que ela
signiﬁca na Igreja?
O Concílio Vaticano II deixou
bem claro algo que, até então, estava
meio obscuro para muitos: o leigo
tem o sacerdócio comum, adquirido
com o batismo e isso lhe traz obrigações e direitos.
Temos sempre uma visão muito
confusa, esperando que os clérigos
(diáconos, padres e bispos) resolvam todo tipo de problema religioso como se fosse só deles a tarefa de
converter, ensinar e dar o exemplo.
No entanto, digo que nós, leigos,
precisamos estar muito mais empenhados nesse serviço. Será que
realmente nos esforçamos em nosso
sacerdócio comum de batizados ao
evangelizar, ensinar, dar o exemplo
e viver o cristianismo católico no trabalho, na escola, em família e entre

amigos? Ou será que pretendemos
ser católicos apenas no ambiente da
Igreja? Se não estamos sendo católicos e evangelizando a todo momento, não estamos cumprindo com
nossa missão primordial de leigos.
A União dos Juristas Católicos
(Unijuc), bem como tantas associações de leigos que cada vez mais se
espalham por aí, surgindo da necessidade iminente que a Igreja, que somos todos nós, tem de evangelizar
e espalhar a Boa-Nova, busca exatamente realizar essa tarefa. Aﬁnal, o
que signiﬁca ser sal e luz do mundo?
(cf. Mt 5,13-14). Nós, leigos, estamos
sendo sal que dá gosto e tempera o
mundo? Somos aqueles que tornam
o mundo mais palatável? Ou estamos nos tornando amargurados e
fazendo com que o mundo se torne
ainda pior conosco? Somos luz que
ilumina as trevas, mostrando o caminho seguro, ou saímos por aí quebrando lâmpadas nos caminhos?
Não precisamos nem podemos
esperar que clérigos façam mais do
que é sua função. Não podemos jogar sobre eles uma responsabilidade
que é nossa. É nossa a responsabilidade de sair pelo mundo buscando
todos para a evangelização. A partir
do momento em que todos estão às
portas das igrejas, aí sim, os cuidados sacramentais ﬁcam ao encargo

Precisamos entender que é nossa função
dar testemunho no mundo, sendo sal e
luz, tempero e caminho
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Estamos cumprindo nossa missão de leigos?

dos clérigos, que têm essa tarefa de
cuidar dos leigos. Antes disso, precisamos entender que é nossa função
dar testemunho no mundo, sendo
sal e luz, tempero e caminho.
Sabemos que há lugares em que a
camisa, o vestido, o paletó e a gravata entram, mas o clergyman e a batina não. Esses lugares precisam da
presença do leigo consciente de sua
responsabilidade, que entende que
precisa evangelizar porque é sua
função primordial (cf. 1Cor 9,16) e
sabe que é preciso fazê-lo em todos
os momentos, oportuna e inoportunamente (cf. 2Tm 4,2).
Em vários momentos e ambientes
pode ser constatada essa presença do
leigo, em que ele é chamado a exercer seu sacerdócio comum, aquele
que recebeu no batismo. Os ambientes públicos, a vida social, a família
e a política são alguns exemplos. Alguns desses ambientes e funções são
vetados ao clérigo, salvo raríssimas
exceções. A política é um deles. Ao
clérigo não é permitido se candida-

tar ou ﬁcar interferindo diretamente
na vida política. Sua função é orientar, conforme a doutrina social da
Igreja, e nada mais. Aos leigos cabe
entrar efetivamente na política, com
cargos eletivos ou não, ser juízes,
advogados, delegados, assessores,
engenheiros, professores, odontólogos, médicos, contadores, e outras
funções que tanto podem contribuir
para o Reino de Deus, evangelizando e dando o exemplo.
Enﬁm, o objetivo supremo da Igreja é a salvação das almas. Nós, leigos,
precisamos entender urgentemente
que somos Igreja e que esse objetivo deve ser o nosso também. Associações de ﬁéis ajudam muito nesse
caminho, mas o seu testemunho de
vida no ambiente em que você está
fará toda a diferença. Seja cristão e
dê o seu testemunho no seu trabalho,
na sua escola, na sua família, entre os
seus amigos e entre os inimigos também. Evangelize oportuna e inoportunamente, seja sal e luz do mundo.
Seja um leigo consciente.

14/11/2018 11:02:05

Novembro de 2018

8

Arquidiocese de Goiânia

LEITURA ORANTE

Jesus Cristo é o Rei do Universo!

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘A Ele a glória, o poder e a eternidade’’

Texto para a oração: Jo 18,33b-37 (página 1335 – Bíblia das
Edições CNBB)
1º) Ambiente de oração: uma posição cômoda e um local
agradável. Silencie e invoque o auxílio do Espírito Santo;

RONALDO ALVES DOS SANTOS (SEMINARISTA)
Seminário São João Maria Vianney

N

o próximo domingo, celebraremos a solenidade de Nosso Senhor
Jesus Cristo, Rei do Universo. Veremos que Deus enviou o seu Filho
para nos fazer participar plenamente do seu
reinado. Essa solenidade foi instituída no
Ano Jubilar de 1925 pelo Papa Pio XI, com
a Carta Encíclica Quas Primas, o Reino de
Cristo, com a qual iniciou o 16º centenário
do Concílio de Nicéia, que proclamou a divindade do Filho de Deus.
A solenidade fecha o ano litúrgico e celebra Cristo como Rei bondoso e singelo
que, como pastor, guia sua Igreja peregrina
para o Reino Celestial. Já dizia o Papa Bento
XVI em sua Encíclica Deus Caritas est (n. 1),
traduzido para Deus é amor: “não há uma
decisão ética ou uma grande ideia, mas o
encontro com um acontecimento, com uma
Pessoa que dá à vida um novo horizonte e,
desta forma, o rumo decisivo”.
Por isso, toda vez que a liturgia fala da

2º) Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez e
tente compreender o que Deus quer lhe falar;
3º) Meditação livre: reﬂita sobre o que esse texto diz a você.
Procure repetir frases ou palavras que mais chamaram sua
atenção;
4º) Oração espontânea: converse com Deus, peça perdão.
Louve, adore, agradeça, faça seu pedido de ﬁlho e ﬁlha
muito amados. Fale com Deus como a um amigo íntimo;

realeza de Cristo, proclama Seu amor, que
O fez morrer por cada um de nós, não devemos nos esquecer de que “Jesus Cristo é
a Testemunha ﬁel, o Primogênito dentre os
mortos, o Soberano dos reis da terra”(Ap
1,5). Cristo é Rei porque Se fez solidário conosco ao fazer-Se um de nós; é Rei porque
tomou nossa vida sobre seus ombros; é Rei
porque passou entre nós servindo, e Se entregou por nós totalmente na cruz! A Ele, a
glória pelos séculos dos séculos.

5º) Contemplação: imagine Deus em sua vida, Ele é o Rei
do Universo, e lembre-se daquilo que Ele falou com você
nessa Palavra que acabou de ler. Se possível, escreva os frutos dessa oração/contemplação;
6º) Ação: para que a sua Lectio Divina seja frutuosa, é necessário que você realize algo concretamente (como ajudar o
próximo, pedir perdão, falar sobre o amor de Deus, visitar
um doente etc.) e que isso seja resultado de sua oração.
34º Domingo do Tempo Comum (Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo) – Ano B. Liturgia da
Palavra: Dn 7,13-14; Sl 92 (93) 1ab.1c-2.5 (R/.1a); Ap 1,5-8; Jo
18,33b-37 (“Eu sou Rei”).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
Com 20 capítulos e 94 páginas, o livro Cantar a Liturgia, é de autoria de
um dos mais renomados especialistas em liturgia do Brasil, frei Alberto Beckhäuser, ofm, falecido recentemente. A obra é um subsídio importante para o entendimento da música litúrgica. Ele explica pontos
básicos, como por exemplo, o que é o canto litúrgico, provoca os leitores sobre Cantar na Missa ou Cantar a Missa e explica o que se canta
na Missa, entre tantos outros temas que todo católico deve entender.
O religioso ressalta que no canto litúrgico não há lugar para o mero
sentimentalismo religioso ou show artístico ou de exibição. O livro foi
elaborado com base em cursos e encontros que o frade ministrou em
várias partes do Brasil.
Onde encontrar: Livraria Vozes – Rua 3, n. 291, St. Central, Goiânia-GO
Telefone: (62) 3225-3077
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