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Bispos e pastorais
avaliam caminhada da
Igreja em 2018

Honrar pai e mãe.
Papa Francisco ensina
como fazê-lo

Frutos do Ano Nacional
do Laicato vêm
depois
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PALAVRA DO ARCEBISPO

N

este domingo, 25 de novembro, Solenidade de Nosso
Senhor Jesus Cristo, Rei
do Universo, e Dia do Leigo, estamos encerrando o Ano do Laicato, instituído pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que suscitou inúmeras e signiﬁcativas reﬂexões
e ações em todo o país, sobre a missão
dos leigos e leigas de ser “sal da terra
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
e luz do mundo”. Durante o ano, tiArcebispo Metropolitano de Goiânia
vemos como subsídio para estudos e
debates o Documento 105 da CNBB,
que ressaltou: os leigos são protagonistas da missão evangelizadora da Igreja e sujeitos eclesiais.
A maioria dos cristãos é composta por leigos e leigas e esse
povo não está de mãos cruzadas, mas estão servindo ao Senhor.
Eles devem ser chamados mais para a frente. Uma das formas é
a sua participação nos conselhos pastoral e econômico das paróquias. A formação desses organismos ocorreu depois do Concílio Vaticano II, e hoje esperamos que toda paróquia os tenha.
Mas não adianta ter esses conselhos e só o padre tomar as decisões. Temos que ouvir o povo. Ouvir o que Espírito Santo nos
diz sobre a renovação da Igreja em nosso tempo, por intermédio
do povo de Deus.
Devemos valorizar a experiência dos leigos. Cada qual deve
exercer seu sacerdócio batismal. É na vida diária que a gente
mostra a face cristã. Em certos mundos, nós do clero, eu bispo
mesmo, nunca vamos chegar. Como no mundo da saúde. Quanto bem uma enfermeira pode fazer sendo cristã! Quando estive
internado para cirurgia no coração, em São Paulo, em 1999, uma
das enfermeiras da UTI manifestou mansidão, a novidade do
Senhor para comigo. A sua paciência fez toda a diferença para
minha recuperação.
Cristo veio para salvar o mundo. E nós, unidos a Ele, é que
podemos trabalhar para salvar o mundo. "A Igreja é para o
mundo como a alma é para o corpo". Diante de tantos problemas e divisões em nosso país hoje, por exemplo, o que precisamos é de leigos, que tenham na mente o ideal cristão, presentes
na família, na economia, no parlamento. Dizem que a pessoa
é muito boa até chegar ao parlamento, depois é engolida pelo
sistema. Mas é possível ser diferente. Depois da Terceira Guerra Mundial, três leigos católicos plantaram a semente da união
entre os países da Europa, que depois se expandiu e tornou-se
uma árvore esplendorosa. E lá havia povos de línguas e culturas
diferentes. Imaginem, no Brasil, em que falamos a mesma língua, quão possível é a superação das divisões atuais.
Na Igreja de Goiânia, criamos muitas oportunidades de estudo dos temas relacionados ao Ano do Laicato. Reﬂetimos,
avaliamos a nossa prática e nos comprometemos com ações diversas, de acordo com a vocação de cada pastoral e movimento.
Mas sabemos que não podemos parar por aqui. Precisamos buscar cada vez mais nossa unidade em torno do projeto de uma
"Igreja em saída, a serviço do Reino".
Agradeço de coração tudo o que os leigos e leigas são e fazem nas comunidades da nossa arquidiocese. Peço a Deus que
lhes envie as maiores bênçãos e que não esmoreçam diante das
incompreensões, minhas e de outros. Não somos comunidades
de anjos, mas não desanimem. Que Deus nos ajude!

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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Editorial
A Arquidiocese de Goiânia acolheu as
palavras do papa Francisco, em sua Mensagem para o II Dia Mundial dos Pobres:
“Este pobre clama e o Senhor o escuta (Sl 34,7).
Façamos também nossas estas palavras
do Salmista, quando nos vemos confrontados com as mais variadas condições de
sofrimento e marginalização em que vivem tantos irmãos e irmãs, que nos habituamos a designar com o termo genérico
de ‘pobres’”. A reportagem de capa desta
edição traz a iniciativa da nossa Arquidio-

cese para esse dia especial, proclamado
pelo papa Francisco, pelo segundo ano
consecutivo. Mas é importante ressaltar
que a iniciativa não se trata de um dia
exclusivo em que a Igreja se lembra dos
pobres. Não. É sim um dia festivo para
celebrar todos os dias do ano em que a
Igreja se dedica a acolhê-los, tornando
concretas, em nossos dias, as palavras
do salmista.
Boa leitura!

Novo curso da PUC é apresentado a
escolas católicas da Arquidiocese
Foto: Wagmar Alves

ENCERRAMOS O ANO DO LAICATO
OLHANDO PARA O FUTURO

Começam, no primeiro semestre
de 2019, as atividades acadêmicas do
novo curso de graduação, que será
oferecido pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás: Licenciatura em
Ciências da Religião. Ele integrará a
Escola de Formação de Professores
e Humanidades da instituição e vem
atender uma demanda por formação
para ministrar o Ensino Religioso nas
escolas, já que foi aprovado como área
do conhecimento e componente curricular na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como informou o di-

retor da escola, professor Romilson
Siqueira.
O curso foi apresentado a representantes de escolas católicas que atuam na Arquidiocese de Goiânia, no
último dia 7, na Sociedade Goiana de
Cultura (SGC), entidade mantenedora jurídica da PUC Goiás. A reunião
foi coordenada por Dom Washington Cruz, arcebispo metropolitano
e presidente da SGC, e prestigiada
pelo reitor da PUC, professor Wolmir
Amado, e pelo monsenhor Luiz Gonzaga Lobo, secretário-geral da SGC.
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Bispos se reúnem pela última vez em 2018
Fotos e textos: Fúlvio Costa

e avaliam caminhada pastoral do Regional Centro-Oeste

N

os dias 13 a 16 de novembro,
os bispos do Regional Centro-Oeste da CNBB (Goiás e
Distrito Federal) se reuniram
em Conselho Episcopal Regional - Conser. Os dois primeiros dias do evento
aconteceram na sede da organização, no
Setor Sul, em Goiânia. Destaque para o
anúncio da nomeação de Dom Messias
dos Reis Silveira, bispo de Uruaçu (GO)
por quase 12 anos, para a Diocese de Teóﬁlo Otoni (MG).
“Nós queremos agradecer muito a

Dom Messias por estes 12 anos na Diocese de Uruaçu e por estar conosco como
presidente do Regional Centro-Oeste.
Ele foi nomeado para a Diocese de Teóﬁlo Otoni, generosamente, atendendo a
uma necessidade da Igreja. Pedimos que
rezem por ele. Nós queremos estar muito próximos dele para que tenha a força
necessária em sua nova missão. Hoje, a
própria liturgia colocou de maneira providencial este Salmo 22(23): quem vai
conduzir a Igreja é Jesus, contando com
um pastor dedicado como Dom Messias.

Nós, com certeza, vamos acompanhá-lo
com nossa oração, amizade e gratidão”,
aﬁrmou o cardeal Sergio da Rocha, logo
após a missa que ele presidiu, no segundo dia da Reunião do Conser.
Em seguida, Dom Messias agradeceu a Deus pela missão conﬁada a ele
na Diocese de Uruaçu. “Foi onde eu
aprendi a ser bispo com o povo, com
os padres e, aqui, com os senhores bispos. Aceitei, de braços abertos, a nova
missão e vamos seguir em frente”, declarou. Os bispos presentes o aplaudi-

ram e congratularam-se com ele. Dom
Messias deixou a reunião para presidir
a Santa Missa em Uruaçu, na qual anunciou, oﬁcialmente, aos diocesanos a sua
nomeação.
À tarde, Dom Sergio da Rocha falou
sobre o Sínodo dos Bispos dedicado
aos jovens, realizado de 3 a 28 de outubro, no Vaticano. Ele foi o relator geral
do evento. Os bispos, depois, se reuniram reservadamente e concluíram as
atividades do dia com a Oração das
Vésperas.

Nova presidência
A eleição da presidência do regional
foi realizada ainda na manhã do dia 14.
A nova gestão é formada pelo bispo de
Luziânia, Dom Waldemar Passini Dalbello (presidente); Dom Adair José Guimarães, bispo de Rubiataba/Mozarlândia (vice-presidente); Dom Levi Bonatto,
bispo auxiliar de Goiânia (secretário).
O vice-presidente da gestão 2015-2019,
Dom João Wilk, bispo de Anápolis, renunciou ao seu cargo por estar com a
saúde fragilizada. A nova formação conduzirá o regional até a 57ª Assembleia
Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), de 1º a 10 de maio
de 2019, em Aparecida (SP). Lá, haverá
nova eleição da presidência da CNBB
Nacional e dos 18 regionais.

A pauta do evento seguiu com diversos temas discutidos pelos bispos, como
a apresentação da proposta da Arquidiocese de Goiânia, ligada à Pastoral
da Sobriedade, de expandir a atuação
de maneira preventiva junto aos toxicodependentes, a partir do trabalho de
diversas frentes como Pastoral da Saúde, Amor Exigente, fazendas de recuperação e outras iniciativas. “A proposta é
que nós colaboremos, sobretudo, com a
atividade da catequese com crianças e
adolescentes de modo sistemático, propositivo, formando as crianças e capacitando os agentes das fazendas e casas
de recuperação que estão sob nossos
cuidados”, comentou, em entrevista,
Dom Waldemar.

Outro tema discutido foi apresentado por Dom Levi e pelo coordenador do Mestrado em Direito Canônico – Extensão Goiânia, padre Cristiano Faria dos Santos. A proposta é de
um curso de extensão universitária
em Direito Matrimonial Canônico e
Pastoral Familiar. Alguns elementos,
condições e tempo de duração já es-

tão propostos, mas serão avaliados. A
expectativa é que comece no segundo
semestre de 2019. Estão trabalhando
juntos, para que a formação ocorra,
o Instituto Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro, a Pontifícia
Universidade Católica de Goiás (PUC
Goiás) e a Pastoral Familiar do Regional Centro-Oeste.

Durante sua exposição, padre Otávio
apresentou um conteúdo diversificado,
em sua maioria preparado por ele, de sua
experiência como diretor espiritual. Destacou que o cuidado com a espiritualidade é
fundamental antes mesmo do ingresso do
jovem no seminário.
A proposta da formação, conforme explanou padre Otávio, foi “ajudar a redescobrir o valor da direção espiritual na vida
dos sacerdotes e dos seminaristas, como
modo eficaz de auxílio neste caminho de

santidade e como elemento de grande
importância para o contínuo processo de
renovação espiritual da Igreja”. Fazendo
uma analogia, o palestrante explicou qual
é a função da direção espiritual. “A direção
espiritual não é como uma UTI, mas como
uma academia. Você deve se fortalecer
com essa prática e, mesmo que você esteja nas últimas, precisando de uma UTI,
o objetivo é fortalecer cada vez mais, do
mesmo modo que em um processo de
musculação.”

O Conser também contou com uma
apresentação do irmão Diego Joaquim,
coordenador da Pastoral da Comunicação do Regional, sobre fake news e
o Mutirão Brasileiro de Comunicação
(Muticom), que será sediado pela Arquidiocese de Goiânia, em julho de 2019.
O assessor de comunicação do regional,
Fúlvio Costa, apresentou os canais de
comunicação do regional e como se dá
o processo de envio de conteúdo para
alimentação desse serviço.

respostas que diversas atividades foram
realizadas em 2018, especialmente para
a formação das lideranças pastorais. A
respeito dos avanços implementados
pelas pastorais no regional, considerando as cinco urgências presentes nas Di-

retrizes Gerais da Ação Evangelizadora
da Igreja no Brasil (DGAE), as respostas
mostraram que há no regional uma busca pela missão permanente e pelo maior
alcance da ação das pastorais em todas
as dioceses.

Dom Adair, Dom Waldemar e Dom Levi

Formação
No dia 15 de novembro, aconteceu, no
Centro Pastoral Dom Fernando (CPDF), em
Goiânia, uma formação sobre o valor da direção espiritual na formação dos seminaristas
e também no trabalho com os sacerdotes
na Pastoral Presbiteral. O tema foi ministrado
pelo padre Otávio Vaz, diretor espiritual do
Seminário de Teologia da Arquidiocese de
Curitiba (PR). Participaram os coordenadores
de pastorais, organismos e movimentos do
regional e das dioceses, bispos e reitores, formadores e diretores espirituais de seminários.

Avaliação pastoral
Pelo terceiro ano consecutivo, o Regional Centro-Oeste avaliou sua caminhada pastoral; dessa vez, no dia 16 de
novembro, no CPDF. Foi elaborada a
síntese das respostas aos questionários
enviados por 12 dioceses e 17 pasto-
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rais, movimentos e organismos. Um dos
pontos positivos, neste ano, foi a maior
participação das dioceses e pastorais no
processo. Em 2017, foram enviados 28
questionários e recebidas 19 respostas.
Observou-se a partir da síntese das
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IGREJA POBRE,
PARA OS POBRES,
COM OS POBRES

(Doc. 105 CNBB)

“Ação Social da Arquidiocese de Goiânia reuniu
membros de várias paróquias a serviço dos mais
necessitados”
KELLY CAMPOS (Acadêmica de Jornalismo/PUC Goiás)
FÚLVIO COSTA

N

a data instituída pelo papa
Francisco, dioceses de todo
o mundo celebraram o II Dia
Mundial dos Pobres. O tema
escolhido para o evento foi: “Este pobre grita e o Senhor o escuta” (Sl 34,7).
No ano passado, o papa pediu que os
cristãos dedicassem o terceiro domingo
do mês de novembro aos mais necessitados. Por esse motivo, a iniciativa teve
como finalidade promover momentos

de oração, evangelização e partilha,
oferecendo atenção aos irmãos mais
necessitados.
Na Arquidiocese de Goiânia, várias
paróquias se uniram com o propósito de
oferecer serviços como corte de cabelo, vacina contra H1N1, banho, roupas, calçados
e refeições a moradores de rua. Os ﬁéis se
dividiram em equipes para melhor acolher
os convidados. Desse modo, o dia 18 de
novembro ﬁcou marcado por solidarieda-

de, alegria e muito amor, na paróquia Imaculado Coração de Maria, no Setor Central,
em Goiânia.
Durante a programação que se iniciou
às 17h, as pessoas em situação de rua foram recebidas pelos cristãos ao som de
músicas, palmas e sorrisos. No ﬁnal do dia,
um jantar especial foi servido a elas, com
direito a sobremesa. Além disso, esses irmãos foram abençoados com um momento de oração, presidido pelo padre Max.

DEPOIMENTOS DOS SERVOS
Júnior Santos, coordenador da Pastoral de Rua do Santuário
Sagrada Família, responsável pela organização e estrutura da
da
iniciativa, ressaltou que todos estão unidos por uma só razão, a de
compartilhar mais amor com o próximo. “As pessoas foram divididas
em equipes responsáveis por: alimentação, banho solidário, cortes de
cabelo e bazar. Todos estão fazendo um trabalho em conjunto e ainda contamos com
a equipe da vacinação.” Márcia Oliveira, que contribuía para servir os moradores, disse:
“Como esses irmãos passam por dificuldades em manter muitas roupas e higienização,
aqui eles podem escolher roupas e sapatos, fazer barba e cortar cabelo. Isso traz um
pouco mais de dignidade”.
“Desde o
ano passado, o
papa Francisco
instituiu o Dia
Mundial dos Pobres.
Desse modo, neste ano,
a Arquidiocese de Goiânia
organizou esta iniciativa
para oferecer serviços a nossos
irmãos que se encontram em
situação de rua”, explicou o padre
Maximiliano Gonçalves.
“Esta foi uma organização das diversas Pastorais
de Rua, que já atuam no cuidado cotidiano de levar
alimento e a palavra de Deus até essas pessoas.
Unimos todas as equipes que já existem, com
finalidade de um bem maior, celebrando este Dia
Mundial dos pobres. A escolha do local foi por
ficar perto de onde eles se concentram, na região
próxima à rodoviária de Goiânia. Uma equipe fez
a busca dessas pessoas e, chegando aqui, elas
tiveram todos esses serviços à disposição. O papa
Francisco diz que devemos tocar a carne sofredora
de Cristo. Então, um evento como este externaliza o
trabalho que já é feito no cotidiano, principalmente
por Pastorais de Rua e, ao mesmo tempo, nos
possibilita ver Cristo em nossos irmãos mais
necessitados”, completou.
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Josmair de Oliveira, vice-coordenador da Pastoral
de Rua, contou sobre o trabalho que vem sendo
realizado ao longo de todo o ano. “A Pastoral do
Santuário Sagrada Família vem se dedicando a esse
serviço há mais de 20 anos. Assim, nos situamos
nessa missão com a Pastoral de Rua. Ela é dividida em
duas coordenações, sendo realizadas duas vezes por
semana, nas terças-feiras e sextas-feiras. Fazemos esse
serviço o ano todo”.

A psicóloga e gerente
da Vacina Express, Regina
Machado, explicou o
quanto é importante ter
o espaço para vacinação
a serviço dos moradores
de rua. “Essas pessoas em
situação de rua merecem usufruir
dos direitos humanos. Então, se
uniram para esta ação social a Igreja
e a Vacina Express, que sempre
busca participar dessas ações para
ajudar a reestruturar as pessoas
emocionalmente também. Já pensou
que coisa mais gostosa? Ter esse
cuidado especial, tomar um banho
quentinho, ganhar roupas e ainda,
como forma de proteção, poder
receber uma vacina contra a H1N1.”

Voluntária nas atividades, Adriana
Carvalho conta que o sentimento
recebido é de gratidão. “É uma alegria muito grande
poder levar amor para eles. Não estamos entregando
apenas o alimento físico, mas também algo que vai
além, ou seja, alimento espiritual. Basta apenas um
diálogo ou um abraço, para que se sintam amados e
acolhidos. Isso é muito gratificante para todos nós”,
informou.
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CAPA

O SENTIDO DA
SOLIDARIEDADE
O bispo Dom Moacir Arantes comentou sobre esse trabalho que vem sendo
desenvolvido pela Arquidiocese de Goiânia. “Neste ano, a nossa Arquidiocese resolveu
fazer um encontro com os irmãos em situação de rua, para que eles pudessem receber,
em um dia festivo, aquilo que já recebem o ano todo, o cuidado, o resgate da autoestima,
uma roupa nova, um corte de cabelo e também uma refeição. A nossa Igreja, por meio
da Pastoral de Rua de diversas paróquias, já possui o compromisso de levar alimento,
alegria e evangelização a esses irmãos em situação de rua durante a semana. Mas, no Dia
Mundial dos Pobres, quisemos marcar esse momento para que todos eles pudessem jantar
juntos, tantos os irmãos quanto as diversas pastorais de rua da nossa Arquidiocese. Esse
dia desperta nas pessoas o sentido da solidariedade”.

Saiba o que

DOAR:

ACOLHIDA DOS MEMBROS DA
PASTORAL
Para Ademar, que hoje se encontra em situação de rua, o II Dia Mundial dos
Pobres traz renovação. Ele enfatizou que muitos se deslocaram de lugares
distantes apenas para participar do evento. “Isso é muito importante e
rejuvenesce o pobre. Tem um colega que veio de longe para receber os serviços,
isso é muito bom”. Márcio, de 49 anos, contou que o dia trouxe muita alegria.
“Eu gostei mais da vacina e de ter ganhado roupas e comida. Este dia está sendo
muito importante para mim, pois os companheiros das pastorais são muito
acolhedores”, concluiu.

Alimentos não perecíveis

TODA AJUDA É BEM-VINDA

Saco de lixo (200 litros)

A Pastoral de Rua se organiza em diversas paróquias, onde podem ser entregues
doações. No Santuário Sagrada Família é feita a distribuição de alimentos,
roupas e cestas básicas, duas vezes por semana, porém, há carência de doações.
A Pastoral informa que toda ajuda por parte da comunidade será bem-vinda.

Prato descartável n. 3

Um dos endereços para doações:
Rua C. Quatorze, 14 - Vila Nova Canaã, Goiânia - GO,
74415-420
(Encaminhar à Pastoral de Rua do Santuário Sagrada
Família)
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Redes sociais
Instagram: @pastoralderuasagradafamilia
E-mail: pastoralderuapsf@gmail.com
Facebook: @pastoralderuasagradafamilia

Carne
Produtos de limpeza
Copo descartável (200ml)

Missão: 3ª-feira e 6ª-feira
Preparação do alimento às 13h30
Saída para Rua às 19h
Telefone: Santuário Sagrada Família - (62) 3942-4267
Telefone: Coordenador de terça-feira: Júnior Santos
(62) 98506 5393
Telefone: Coordenador de sexta-feira: Lessandro
Tavares - (62) 99638-3372
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CATEQUESE DO PAPA

Honrar os pais
leva a uma vida
longa e feliz

Prezados irmãos e irmãs!

N

a viagem no interior das
Dez Palavras, hoje chegamos ao mandamento
sobre o pai e a mãe. Fala-se da honra devida aos pais. Em
que consiste essa “honra”? O termo
hebraico indica a glória, o valor, à letra, o “peso”, a consistência de uma
realidade. Não é questão de formas
exteriores, mas de verdades. Nas
Escrituras, honrar a Deus quer dizer reconhecer a sua realidade, fazer
as contas com a sua presença; isso
exprime-se também mediante os ritos, mas implica sobretudo atribuir
a Deus o lugar certo na existência.
Portanto, honrar o pai e a mãe signiﬁca reconhecer a sua importância
até com gestos concretos, que manifestam dedicação, afeto e esmero.
Mas não se trata apenas disso.
A Quarta Palavra tem uma sua
caraterística: é o mandamento que
contém um êxito. Com efeito, reza:
“Honra teu pai e tua mãe, como te
mandou o Senhor teu Deus, para que
se prolonguem os teus dias e prosperes na
terra que te deu o Senhor teu Deus” (Dt
5,16). Honrar os pais leva a uma vida
longa e feliz. No Decálogo, a palavra
“felicidade” só aparece ligada ao relacionamento com os pais.
Esta sabedoria multimilenária
declara aquilo que as ciências humanas souberam elaborar só há pouco
mais de um século: ou seja, que a
marca da infância se reﬂete sobre a
vida inteira. Muitas vezes pode ser
fácil entender se alguém cresceu
num ambiente saudável e equilibrado. Mas igualmente perceber se
uma pessoa provém de experiências
de abandono ou de violência. A nossa infância é um pouco como uma
tinta indelével, exprime-se nos gostos, nos modos de ser, não obstante
alguns procurem esconder as feridas das próprias origens.
Mas o quarto mandamento diz
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ainda mais. Não fala da
bondade dos pais, não exige que os pais e as mães sejam perfeitos. Fala de um gesto dos ﬁlhos, prescindindo dos
méritos dos pais, e diz algo extraordinário e libertador: embora nem
todos os pais sejam bons e nem todas
as infâncias sejam tranquilas, todos
os ﬁlhos podem ser felizes, porque
o êxito de uma vida plena e feliz depende do justo reconhecimento por
aqueles que nos deram a vida.
Pensemos como essa Palavra
pode ser construtiva para tantos jovens que provêm de histórias de dor
e para todos aqueles que sofreram
na própria juventude. Muitos santos – e numerosos cristãos – depois
de uma infância dolorosa, levaram
uma vida luminosa porque, graças a
Jesus Cristo, se reconciliaram com a
vida. Pensemos no jovem Sulprizio,
hoje Beato e no próximo mês Santo, que com 19 anos concluiu a sua
vida reconciliado com muitas dores,
com tantas situações, porque o seu
coração estava sereno e nunca tinha
renegado os seus pais. Pensemos em
São Camilo de Lellis que, de uma infância desordenada, construiu uma
vida de amor e de serviço; em Santa
Joseﬁna Bakhita, que cresceu numa
escravidão horrível; ou no Beato
Carlos Gnocchi, órfão e pobre; e no
próprio São João Paulo II, marcado
pela perda da mãe em tenra idade.
Independentemente da história
da sua proveniência, o homem recebe desse mandamento a orientação
que conduz a Cristo: com efeito, é
n’Ele que se manifesta o verdadeiro
Pai, que nos oferece o “renascimento
do Alto” (cf. Jo 3,3-8). Os enigmas das
nossas vidas iluminam-se quando
se descobre que Deus nos prepara
desde sempre para uma vida como
seus ﬁlhos, onde cada gesto é uma
missão recebida d’Ele.
As nossas feridas começam a ser
potencialidades quando, por gra-

ça, descobrimos que o verdadeiro
enigma já não é “por quê?”, mas “por
quem?”, por quem me aconteceu
isso. Em vista de qual obra Deus me
forjou, através da minha história?
Aqui tudo se inverte, tudo se torna
precioso, tudo se torna construtivo. A minha experiência, ainda que
seja triste e dolorosa, à luz do amor,
como se torna para os outros, para
quem, fonte de salvação? Então, podemos começar a honrar os nossos
pais com liberdade de ﬁlhos adultos
e com misericordiosa aceitação dos
seus limites. (Cf. S. Agostinho, Discurso sobre Mateus, 72, a, 4).
Honrar os pais: eles deram-nos a
vida! Se tu te afastaste dos teus pais,
faz um esforço e regressa, volta para
eles; talvez sejam idosos. Eles deram-te a vida. Além disso, temos o
hábito de proferir expressões feias,
até palavrões. Por favor, nunca,
nunca, nunca insulteis os pais de
outrem. Jamais! Nunca se insulta a
mãe, nunca se insulta o pai. Jamais!
Tomai vós mesmos esta decisão interior: doravante, nunca insultarei a
mãe ou o pai de alguém. Foram eles
que lhe deram a vida! Não devem
ser insultados.
Esta vida maravilhosa é-nos oferecida, não imposta: renascer em
Cristo é uma graça a acolher livremente (cf. Jo 1,11-13), e constitui o
tesouro do nosso Batismo no qual,
por obra do Espírito Santo, um só é
o nosso Pai, aquele que está no Céu
(cf. Mt 23,9; 1 Cor 8,6; Ef 4,6).

“Portanto, Cristo ensina-te a
rejeitar os teus pais e, ao mesmo
tempo, a amá-los. Pois bem, os
pais amam-se ordenadamente e
com espírito de fé, quando não se
preferem a Deus: quem ama – são
palavras do Senhor – o pai e a mãe
mais do que a mim, não é digno
de mim. Com essas palavras parece que te admoesta a não os amar;
mas, ao contrário, admoesta-te a
amá-los. Com efeito, teria podido
dizer: “Quem ama o pai ou a mãe,
não é digno de mim”. Mas não disse assim, para não falar contra a lei
por Ele dada, pois foi Ele que, por
meio do seu servo Moisés, concedeu a lei onde está escrito: Honra
teu pai e tua mãe. Não promulgou
uma lei contrária, mas confirmou-a;
depois, ensinou-te a ordem, sem
eliminar o dever do amor pelos
pais: quem ama o pai e a mãe, mas
mais do que a mim. Por conseguinte, deve amá-los, mas não mais do
que a mim: Deus é Deus, o homem
é o homem. Ama os pais, obedece
aos pais, honra os pais; mas se Deus
te chamar para uma missão mais
importante, na qual o afeto pelos
pais poderia servir de impedimento, conserva a ordem, sem suprimir
a caridade” (S. Agostinho).

Audiência Geral,
Praça São Pedro, 19 de setembro de 2018
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VIDA CRISTÃ

Motivação para o fortalecimento do
Conselho Arquidiocesano de Leigos
Um dos frutos do Ano Nacional do Laicato

MARCOS PAULO MOTA

Acadêmico de Jornalismo/PUC Goiás

ENTREVISTA
1 – Como foi acolhida a proposta do Ano
do Laicato na Arquidiocese de Goiânia?
A Arquidiocese de Goiânia procurou
acolher essa proposta da CNBB com empenho. Nós abrimos espaço para a reflexão e
procuramos agir dentro desse espírito para
que este fosse um ano de valorização do laicato, do seu zelo, da sua presença e das suas
atividades.

H

oje, 25 de novembro de
2018, encerra-se em todo o
Brasil, o Ano Nacional do
Laicato. A data é especial,
pois celebramos o Dia do Leigo e a Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo,
Rei do Universo. Muitas atividades
foram realizadas para evidenciar o
protagonismo dos cristãos leigos, e
muito mais está por vir, pois a nossa
caminhada pastoral continua. Dom
Moacir Silva Arantes, bispo auxiliar
da Arquidiocese de Goiânia e coordenador arquidiocesano de pastoral, concedeu entrevista ao Encontro
Semanal, na qual ele destaca a prioridade do protagonismo dos leigos
nesta Igreja particular e evidencia o
que se espera dessa parcela do povo
de Deus daqui em diante.
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2 – O protagonismo dos cristãos leigos é
uma prioridade na Arquidiocese?
Não é só uma prioridade, mas é também
uma necessidade e nós temos que entender
muito bem isso, porque cada pessoa na sua
vocação tem uma missão específica, mas
também tem uma missão geral, que é uma
vocação batismal. Os cristãos leigos têm
como vocação específica a atuação nas diversas realidades do mundo e da sociedade
como um fermento no meio da massa, provocando as transformações na sociedade,
para que ela se torne um espaço de boa convivência, de solidariedade, que são os valores
do reino de Deus. Eles colaboram também
dentro da própria estrutura eclesial com diversos ministérios e serviços, ajudando sua
comunidade paroquial a crescer e ser ainda
mais sinal de Deus no mundo.
3 – Como está a articulação do laicato em
nossa Igreja particular?
Em várias pastorais sociais e também
dentro das pastorais da Igreja e em diversos organismos e serviços que a Igreja
presta nas cidades que integram a Arquidiocese de Goiânia. Eles estão organizados
também dentro dos carismas que Deus,

por meio do Espírito Santo, desperta, por
exemplo, em muitas congregações religiosas que têm um grupo de leigos atuando
em seu carisma.
4 – Após este ano, o que se espera da caminhada dos leigos em nossa Igreja? Há
indicativos e encaminhamentos de ações
pastorais?
A nossa esperança é que o laicato na Arquidiocese de Goiânia compreenda cada dia
mais a sua natureza e que todos são filhos
e filhas de Deus; que pelo Batismo também
recebem a missão de participar na obra de
evangelização que acontece tanto na organização das estruturas de Igreja a partir das
pastorais e movimentos, como na participação das estruturas da sociedade nos conselhos de bairros, na sociedade, nos conselhos
civis, onde eles podem exercer o seu ministério. A nossa expectativa é que cada dia
mais os leigos assumam compromissos em
suas paróquias, não só exercendo tarefas,
mas também colaborando com os clérigos
na condução da sua comunidade. Por isso,
a Arquidiocese de Goiânia tem incentivado
fortemente a criação dos conselhos pastoral e econômico paroquiais, formados por
leigos que colaboram com o pároco ou com
o administrador paroquial na administração
dos bens daquela paróquia.
5 – Isso é ser sal da terra e luz do mundo?
Eu acredito que sim, porque sal é aquele
elemento que não deixa as coisas apodrecerem e se perderem; a luz é o elemento que
faz a vida acontecer de modo que não existe vida como a conhecemos sem a luz, pois

ela gera o crescimento. Ser sal e ser luz é ser
uma presença que preserva as pessoas da
comunidade de se perderem na sua dignidade, na sua fé, na sua capacidade de amar
e servir. Ser sal é ser uma presença que ajuda as pessoas a se encontrarem dentro do
projeto de Deus para a sua salvação, assim
como para libertação e salvação de todos
aqueles da comunidade. Ser luz significa ser
uma presença que gera capacidade de crescimento de acolhida, de alegria, de experiência e de solidariedade. O grande desafio é
que nossos leigos não se fechem, tornando-se sal que perde sabor e luz que se apaga.
De que serve uma vela se não pode ser acesa ou um sal que não preserva nada? Então,
o leigo perde essa capacidade de ser sal da
terra e luz no mundo, quando ele se fecha
num grupinho só na paróquia, quando ele
acha que só aqueles que fazem parte do seu
grupo devem participar e não acolhe novas
pessoas.
6 – O Conselho Arquidiocesano dos Leigos
é um gesto concreto deste ano?
Nós tivemos um forte empenho neste
ano para rearticular o Conselho Arquidiocesano de Leigos, pois ele já vinha enfraquecido e nós promovemos reuniões com diversas
pessoas e lideranças da nossa Arquidiocese,
a fim de pensar a missão do conselho. Com
a graça de Deus, no próximo ano, nós teremos, como fruto deste Ano do Laicato, uma
nova configuração com o fortalecimento do
Conselho Arquidiocesano dos Leigos dentro
de um novo caminho mais unido à Arquidiocese, mais unido à proposta que a Igreja tem
para a evangelização da sociedade.
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LEITURA ORANTE

A vinda do Filho do Homem

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘Ficai atentos e orai a todo momento’’ (Lc 21,36)

Textos para oração: Lc 21,25-28.34-36 (páginas 1302 Bíblia das Edições CNBB).

SAULO RIBEIRO (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

O

primeiro Domingo do Advento inicia um novo ano litúrgico
para Igreja Católica. O Evangelho de São Lucas revela o tempo escatológico narrado por Jesus, ou
seja, o ﬁm do mundo. Ele nos revela sinais assustadores, catástrofes cosmológicas até a chegada do “Filho do Homem”
(Lc 21,27a). É evidente que é a chegada
do próprio Cristo em sua Glória. Desse
modo, Jesus recomenda a seus discípulos
os cuidados necessários para que esses
dias ﬁnais não os apanhem de surpresa.
Reﬂetindo, a partir do Evangelho de
São Lucas, é perceptível esses sinais cosmológicos no tempo atual, muitos até

alegam, usando uma linguagem pagã,
“desde que o mundo é mundo, sempre
existiram esses sinais”. De fato, Jesus não
revelou nem para os seus apóstolos quando seria a sua vinda (cf. At 1,7a). Todavia, Ele aﬁrma com veemência que virá,
para a libertação dos sofrimentos a que
esta vida nos submete, principalmente a
realidade da morte. “Quando estas coisas
começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação
está próxima” (Lc 21,28).
O problema de hoje é que a sociedade
se tornou insensível, devido à falta de fé
causada pelo mundanismo. E, por conseguinte, o paganismo. Muitos não seguem
as orientações dadas pelo divino Salvador, vivem uma fé de conveniência e contrariam justamente as advertências dadas
por Jesus.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Ap 1,14,1-3.4b-5; Lc 21,1-4. 3ª-f.: Ap 14,14-19; Lc 21,5-11. 4ª-f.: Ap 15,1-4;
Lc 21,12-19. 5ª-f.: Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Lc 21,20-28. 6ª-f.: Rm 10,9-18; Mt 4,18-22. Sábado: Ap
22,1-7; Lc 21,34-36. Domingo: 1º Domingo do Advento – Jr 33,14-16;.lTs 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36.

1º Ambiente de oração: uma posição cômoda e um local
agradável; silencie e invoque o auxílio do Espírito Santo;
2º Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma
vez, 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 a 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;
5º Contemplação: imagine Deus em sua vida e lembre-se
daquilo que Ele falou com você nessa Palavra que acabou de ler. Se possível, escreva os frutos dessa oração/
contemplação;
6º Ação: para que a sua Lectio Divina seja frutuosa, é necessário que você realize algo concretamente (ajudar o
próximo, pedir perdão, falar sobre o amor de Deus, visitar um doente etc.) e que seja fruto de sua oração.
1º Domingo do Advento – Ano C. Liturgia da Palavra:
Jr 33,14-16. Sl 24(25), 4bc-5ab.8-9.10.14 (R/. 1b). 1Ts 3,124,2. Lc 21,25-28.34-36 (Fim do mundo).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
A vida de Madre Teresa foi marcada por uma intensa entrega
de si mesma aos pobres, a Deus e à vida missionária. Nascida
na Macedônia, mudou-se ainda muito jovem para a Índia, onde
se dedicou com amor e caridade aos mais necessitados. Este
livro fala sobre a história de uma mulher que recebeu o prêmio
Nobel da Paz, mas que nunca se deixou refletir pelos holofotes.
Raramente aceitava subir aos palcos. Simples, marcava a todos
não com suas palavras, mas com seus atos, com seu sorriso.
Onde encontrar
Canção Nova
https://loja.cancaonova.com/
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