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Aberto Ano Devocional ao padre Pelágio
O “Apóstolo de Goiás”
Por suas virtudes heroicas, o padre já foi declarado venerável
pelo papa Francisco. Um milagre por sua intercessão é
agora esperado, para confirmá-lo bem-aventurado.
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Advento e santidade

Música litúrgica brilha
nas vozes de 14 corais
da Igreja de Goiânia

Ir. Rita recebe bênçãos
e parte em missão
para a África
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PALAVRA DO ARCEBISPO

INICIEMOS O TEMPO DO
ADVENTO REZANDO E
FALANDO DE SANTIDADE
Meus irmãos e minhas irmãs,

N

este Ano Devocional ao
padre Pelágio, iniciado
no último dia 23, convidamos nossa Igreja particular a colocar-se em oração pela
beatificação do venerável padre, rogando por um milagre com a sua intercessão, que o comprove como
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
"bem-aventurado". Algo impossível
de ser feito pela interferência humana, com o auxílio da ciência, na vida de cada um ou de um
ente querido.
Busquemos conhecer a história de vida desse venerável
servo de Deus, que se confunde com o seu sacerdócio e é
repleta de virtudes dignas de serem imitadas, como a fé, a
esperança, a caridade e a fortaleza.
O exemplo do padre Pelágio pode motivar nossa reﬂexão
sobre a eterna busca do ser humano pelo sentido da vida e os
caminhos que Deus nos apresenta para a nossa santificação.
Imersos em uma realidade com tantas exigências voltadas
à subsistência, com tanto a corrigir e avançar nas relações sociais – como na superação da violência impregnada em nossa
cultura –, falar em busca da santidade parece surreal para a
maioria. Mas é exatamente sobre isso que devemos pensar,
porque somente o cultivo das virtudes que configuram a santidade poderá transformar o nosso ser e, consequentemente,
o nosso mundo.

Editorial
por dentro, trazemos informações sobre
o Mestrado em Direito Canônico, cujas
inscrições para a turma de 2019 já estão
abertas. Em Missão (pág. 7) apresentamos o envio da irmã Rita Batista para
missão na África, e a posse do frei José
Fernando, na Paróquia Santa Clara e
São Francisco de Assis, em Aparecida
de Goiânia.

A reportagem de capa desta edição é
um convite à oração e à devoção de todos
os cristãos católicos em nossa Arquidiocese. Padre Pelágio, sacerdote redentorista
que doou sua vida pelas causas do Reino, por quase 50 anos no estado de Goiás,
pode ser elevado à dignidade dos altares.
Com nossas orações, podemos participar
dessa graça de Deus. Na seção Arquidiocese em Movimento, destaque para o 1º Encontro de Corais de nossa Igreja. Em Fique

Boa leitura!

“Só poderemos viver o espírito verdadeiro
do Natal se acreditarmos que é possível a
regeneração da humanidade”
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matrizdecampinas

Assembleia das CEBs elege
nova coordenação
Aconteceu no último domingo, 25 de
novembro, na Paróquia Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro – Setor Norte Ferroviário, em Goiânia, a Assembleia Arquidiocesana das Comunidades Eclesiais de Base
(CEBs), com a participação de 65 representantes. Foi realizado, com a assessoria
de Antônio Baiano, o aprofundamento sobre o “O Protagonismo dos Leigos e Leigas na Igreja e na Política” (tema), com o
lema “Vós sois sal da Terra e luz do mundo” (Mt 5,13-14). Ao final, ocorreu a eleição da nova coordenação das CEBs para o
período de dois anos.
Essa nova coordenação foi formada
com oito representantes do laicato, uma
religiosa e também foram indicados nomes de sacerdotes para a escolha e definição posterior de um deles, que será o
sacerdote referencial. Nomes dos escolhidos: Maria do Socorro Macário Carlos,
Celdi Rodrigues dos Santos, Teresinha
Lima Silva, Conceição Maria Quirino, Roberto Pereira de Santana, Manoel Pereira,
Cesar Luis Silva Cavalcante, Thiago Ro-

Foto: Rudger Remígio

ADVENTO
Nossa reﬂexão está em sintonia com o tempo do Advento, que iniciamos neste domingo, em preparação ao Natal de
Nosso Senhor Jesus Cristo.
Cada Natal retoma e fundamenta o sonho de uma situação humana e social que corresponda às expectativas profundas das pessoas: a paz alicerçada na justiça; a vida iluminada
pela esperança; a união familiar; a atenção e a dedicação aos
outros; a fraternidade e a acolhida recíproca; o encanto e a
maravilha escondidos na vida e no mundo.
Precisamos sonhar para viver com esperança, sentido e
empenho. O sonho leva a definir um ideal e estimula o compromisso com uma situação melhor. Sonhar não é fugir da
realidade; é, antes, acreditar e colaborar para que ela se torne
diferente.
Num mundo frio e vazio, onde cada um vive para os seus
interesses pessoais, o Natal é um convite a cultivar o projeto
de um mundo novo que o Menino do presépio significa. Com
o seu nascimento, brilhou uma luz para o povo que andava
nas trevas e manifestou-se a graça de Deus, nosso Salvador.
Jesus, ao nascer, trouxe ao mundo o presente mais precioso: a revelação de que cada homem é, pela criação, imagem
de Deus; é participante da dignidade divina de forma tão
profunda que Deus considera feito a Si mesmo o que se faz
a qualquer homem; e é amado pessoalmente por Deus como
ser único e irrepetível: a cada homem Deus diz, como ao Seu
Filho, “eis o meu Filho amado, em quem me comprazo”. Sendo assim, a santidade já mora em nós, como um dom transmitido de pai para filho. O que precisamos é cultivá-la, no
nosso dia a dia, a partir da busca permanente pela comunhão
com Deus.
Só poderemos viver o espírito verdadeiro do Natal se
acreditarmos que é possível a regeneração da humanidade.
Todo dia podemos começar de novo a trilhar o caminho da
santidade, justamente sendo cada vez mais humanos.

drigues de Anchieta Silva e Ir. Maria
Auxiliadora Pereira.
Esteve presente durante a Assembleia Dom Moacir Silva Arantes, bispo
auxiliar da Arquidiocese de Goiânia,
coordenador arquidiocesano de Pastoral e, provisoriamente, bispo referencial
para a CEBs no Regional Centro-Oeste
da CNBB. Dom Moacir reﬂetiu sobre a
missão do laicato nas comunidades e
nas diversas atividades da sociedade,
como consequência de seu batismo.
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Encontro de Corais da Arquidiocese de Goiânia
Fotos: Rudger Remígio

manifesta a beleza da música litúrgica

Ao final, o Coral Santa Cecília e os demais grupos cantaram o Hino a Santa Cecília, padroeira dos músicos
FÚLVIO COSTA

O

1º Encontro de Corais da Arquidiocese de Goiânia, realizado no dia 24 de
novembro, no Centro Pastoral Dom
Fernando (CPDF), reuniu 14 corais e
grupos de canto. Juntos, eles apresentaram rico
repertório com 38 músicas litúrgicas. O evento
contou com a participação de grupo infantil, o
Coral Externato São José, do colégio de mesmo
nome, regido por Siro Pontes, até corais de adultos e idosos, como o Antigo Coral Litúrgico, regido por Marilurdes de Andrade. Destaque também para o Coral Santa Cecília, da Arquidiocese, regido por José Reinaldo Martins, com mais
de 100 vozes, que apresentou três belos cantos:
Cantai ao Senhor, Tollite Hostias e Aleluia.
Além desses grupos, participaram: Coral
Asas de Águia, Agnus Dei, Madrigal em Vozes,
Santíssima Trindade, Santo Antônio das Grimpas, Mãe do Perpétuo Socorro, Santa Genoveva, Magnificat, Projeto Cantando a Liturgia e
Meu Canto é Nosso Canto.
José Reinaldo, professor de Música e Liturgia do Projeto Cantando a Liturgia e também
membro da Comissão de Liturgia e Arte Sacra,
comentou o significado desse dia. “Foi um dia
de celebração, de agradecimento e louvor a
Deus por aqueles que se dedicam ao ministério do canto, à liturgia, ao ministério da música
no catolicismo. Foi um dia de celebração entre
nós, para nos conhecermos, trocar experiências

Projeto Cantando a Liturgia
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e sedimentar, cada vez mais, esse trabalho que
vem sendo construído. A música na liturgia, repetimos, não é mero adereço, mas tem direito
constitutivo, sobretudo, porque se torna manifestação de participação do povo eleito que
eleva os seus louvores ao seu Deus, que suplica
os seus clamores, que agradece pelos bens recebidos no dia a dia.”
Para Leonice Ângela de Jesus, musicoterapeuta, administradora e coordenadora do Canto Litúrgico Arquidiocesano, o evento foi um
marco na Arquidiocese de Goiânia. “Nós atingimos os objetivos de fazer o encontro com todos esses corais. Vieram os grupos previstos e
houve participação das pessoas para prestigiar.
Foi uma grande alegria, com apresentações
belíssimas e cada coral apresentando um repertório diferenciado, com grandes vozes. Foi
realmente superada a expectativa e celebramos
este dia de Santa Cecília, nossa padroeira. Esperamos que seja o primeiro de muitos.”
Teresinha Machado, 75 anos, apresentou-se
pelo Coral Santo Antônio, da Paróquia Santo
Antônio das Grimpas, de Hidrolândia. Para
ela, estar ali foi a realização de um sonho. “Foi
um dia especial que nunca será esquecido. Nos
preparamos, durante muitos dias, com dedicação, e conseguimos apresentar aquilo que propomos. O coral tem apenas um ano, mas eu já
canto desde a minha juventude, e esse dia deve
se repetir, porque reúne os corais e representa
um crescimento muito grande para todos nós”,
salientou.

Coral Mãe do Perpétuo Socorro

Coral Externato São José

Coral Agnus Dei

Coral Santo Antônio das Grimpas

Antigo Coral Litúrgico
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FIQUE POR DENTRO

Curso de Mestrado em Direito Canônico
Foto: Fúlvio Costa

abre inscrições para 2019

RODOLPHO REZENDE

Acadêmico de Jornalismo/PUC Goiás

A

s matrículas para o Mestrado em Direito Canônico foram abertas no mês
de novembro. Até o momento, há dez alunos inscritos na
terceira turma, que inicia suas atividades, em fevereiro de 2019. As aulas são ministradas mensalmente no
Instituto Superior de Direito Canônico – Extensão Goiânia, localizado
no Centro Pastoral Dom Fernando
(CPDF). O mestrado tem duração
de três anos.
Padre Cristiano Faria dos Santos, coordenador do curso, explicou
como ele é desenvolvido. “O aluno
fica conosco de segunda a sexta-feira e faz um módulo acadêmico,
uma disciplina. Com a finalização
do curso, o mestrando elabora uma
dissertação”, explicou.

O mestrado é aberto a todos os interessados em estudar as leis gerais
da Igreja. Nos tempos atuais, conforme padre Cristiano, ela necessita
de peritos com amplo conhecimento
em Direito Canônico, para atuarem
nos Tribunais Eclesiais em questões
penais, legais e matrimoniais.

A primeira turma iniciou o curso há seis meses, com estudantes do
estado de Goiás e de outras partes
do país. Há três meses, a segunda
turma, formada por leigos, padres
e religiosas, começou os estudos. A
formatura da primeira turma está
prevista para 2020.

Tem interesse em cursar o
Mestrado em Direito Canônico?
Para mais informações
entre em contato pelos
seguintes números:
(62) 3567-9060 / (62) 98259-2757
ou pelo
e-mail: isdcgoiania@gmail.com

porcionar o estudo na área de Direito
Canônico, com a autorização da Santa
Sé. De acordo com o padre, o arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom
Washington Cruz, empenhou-se para
que o curso fosse oferecido na capital de Goiás, e por isso, foi necessária
uma viagem a Roma, com o intui-

to de fazer o pedido de autorização.
“Depois de quase dois anos, houve a
aprovação. Nós somos uma extensão
da Universidade Gregoriana e temos
parceria com o Instituto de Direito
Canônico do Rio de Janeiro que, neste
momento, é nossa tutela aqui do Brasil”, contou o coordenador do curso.

Os primeiros passos
A proposta desse mestrado surgiu
há dois anos, em reunião dos bispos
na Assembleia do Regional Centro-Oeste, que constataram um alto
volume de processos nos Tribunais
Eclesiásticos de Brasília, Goiânia e
Palmas, devido à falta de profissionais. “Todos os três Tribunais esta-

vam com baixo número de peritos e
alguns trabalhando temporariamente
com especialistas de outros estados”,
comentou padre Cristiano.
Até o ano de 2016, os cursos especializados poderiam ser ministrados
apenas em Roma. Depois, Rio de Janeiro e São Paulo passaram a pro-

Realidade em Goiânia

Um pouco de história
O papa João Paulo II publicou o
Código de Direito Canônico, que integra o último documento do Concílio Vaticano II.
Conforme o padre Cristiano Faria dos Santos, ao estudar Direito

Canônico, o aluno tem acesso a uma
teologia refinada. O Código permite
fazer um grande resumo da Teologia como um todo, e ao mesmo tempo fazer um estudo teológico sobre
as leis e as regras gerais da Igreja.

Pe. Cristiano Faria dos Santos, coordenador do curso

Na Arquidiocese, o Tribunal atende todas as nove dioceses da
Província Eclesiástica de Goiânia e há 200 causas por ano para serem
analisadas pelos peritos na capital. A instituição possui três profissionais especializados e 13 voluntários. Segundo padre Cristiano, os
voluntários, “por não terem cursado o Mestrado em Direito Canônico, não podem atuar na parte mais difícil do processo, o julgamento
das causas”. Atualmente, o Tribunal enfrenta a dificuldade de não
julgar em menor tempo, por causa da baixa quantidade de peritos.

EDICAO 237 - DIAGRAMACAO.indd 4

27/11/2018 18:17:30

Dezembro de 2018

Arquidiocese de Goiânia

5
Foto: Rudger Remígio

CAPA

ANO DEVOCIONAL
é aberto com Missa Solene
Um convite à oração pela beatificação
do venerável padre Pelágio

MARCOS PAULO MOTA

Acadêmico de Jornalismo/PUC Goiás

A

Arquidiocese de Goiânia, juntamente com os
Missionários Redentoristas da Província de Goiás,
abriu o Ano Devocional ao
venerável padre Pelágio Sauter, que se estenderá de 23 de
novembro de 2018 a 23 de novembro de 2019. Para marcar
a abertura do Ano, o arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom Washington Cruz,
presidiu Santa Missa Solene
na Igreja do Santíssimo Redentor, em Trindade, onde se
encontram os restos mortais e
alguns objetos que foram usados pelo venerável, conhecido
como “Apóstolo de Goiás”.
A celebração contou com a
presença de vários missionários redentoristas, entre eles
o reitor do Santuário Basílica
do Divino Pai Eterno, padre
Edinísio Pereira, o pároco e vigário episcopal de Trindade,
padre José Bento de Oliveira, e
o responsável pela divulgação
do Ano, padre Bráulio Maria.
Em sua homilia, o arcebispo de Goiânia explicou o significado deste ano devocional.
“Hoje, em toda a Arquidiocese
de Goiânia tem início um ano
especial de oração para pedir
a beatificação do padre Pelágio Sauter, da Congregação
do Santíssimo Redentor, cujas
virtudes heroicas já foram declaradas pelo papa Francisco,
tornando-o venerável no dia 7
de novembro de 2015.”
Dom Washington lembrou
ainda as palavras do padre
Clóvis de Jesus Bovo, vice-postulador da causa de beatificação, informando que “o
título de venerável é a parte
mais importante, mais trabalhosa e mais exigente de uma
causa de beatificação. É como
o alicerce de uma construção,
onde em cima dele vão se levantando os outros andares:
beato, santo, intercessor, modelo de virtudes”.

História
O venerável padre Pelágio veio da Alemanha para o Brasil,
em 1909, e nunca mais voltou para rever sua pátria. Viveu em
Goiás por 47 anos, onde dedicou sua vida no cumprimento do
apostolado. Percorreu centenas de comunidades, quase sempre a
cavalo, tornando-se conhecido e estimado pelo povo. Entre suas
predileções estavam os pobres e enfermos. Faleceu em Goiânia, no
dia 23 de novembro de 1961.

ENTREVISTA
Em entrevista ao Jornal Encontro Semanal, o padre Bráulio Maria,
C.Ss.R, contou como vai ser vivido o Ano Devocional ao padre
Pelágio e a motivação para realizá-lo.
Padre Bráulio, qual é a importância deste Ano Devocional ao padre Pelágio e como vivê-lo?
O Ano Devocional tem o objetivo
de propagar a devoção ao padre
Pelágio e nos ajudar a fazer com
que ele seja conhecido, pois realmente a vida dele foi exemplar nos
aspectos cristão e missionário. Por
isso, nós temos a honra de poder
fazer com que ele seja conhecido
por todo o povo goiano, especialmente onde ele viveu e dedicou
sua vida. Viver este Ano Devocional é primeiramente escolher um
ano de oração, especialmente por
sua beatificação.
Então, nós pedimos que as pessoas continuem a venerá-lo, olhando
para seu quadro, rezando para ele,
conversando com ele como se fossem amigos espirituais, e pedindo
graças por intermédio dele, especialmente para alcançar um milagre extraordinário.
Qual é a situação, hoje, para que
aconteça essa canonização?
Hoje, nós estamos em uma fase
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que já avançamos, ele já é venerável. Essa é a fase mais difícil do
processo. Primeiro, ele foi considerado servo de Deus na abertura
do processo e as virtudes heroicas
dele foram comprovadas. Ou seja,
ele não só viveu a fé, a esperança
e a caridade, mas viveu de forma
exemplar e heroica, além do limite.
Depois disso, ele foi considerado
venerável pelo papa Francisco, no
dia 7 de novembro de 2015. Agora,
nós aguardamos que ele seja considerado bem-aventurado, pois essa
etapa necessita de um milagre. Se
isso acontecer, depois vem a canonização.
O que se tem programado para a
vivência do Ano Devocional?
A primeira programação foi feita
no dia 23 de novembro, data do
seu falecimento com a celebração
de abertura presidida pelo arcebispo de Goiânia, Dom Washington.
Então, haverá um trabalho nas mídias sociais. Teremos uma missa
transmitida diretamente da Igreja
Santíssimo Redentor, onde está o
túmulo dele, uma vez por sema-

Pe. Bráulio Maria
na. Faremos visitas às paróquias,
levando o quadro dele e material
gráfico para ser distribuído com a
oração.
Também teremos um congresso
sobre santidade. No evento, vamos
chamar importantes nomes da
Teologia para falar sobre o tema.
Ainda teremos a oportunidade de
levar as relíquias dele em visita a
hospitais, principalmente aos que
tratam de câncer, doenças tropicais, doenças difíceis de serem
curadas. Nós estamos organizando
um relicário e esperamos ter acesso a um dos ossos de sua mão, com
a qual abençoava as pessoas, para
colocar nele.
Essa programação de visitas com
as relíquias e o quadro será estendida às paróquias da Arquidiocese e da Província?
Sim, o Ano é Arquidiocesano e
Provincial. Ele vai acontecer nas
paróquias, capelas, comunidades
da Arquidiocese de Goiânia e também nas paróquias redentoristas
da Província de Goiás.
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CATEQUESE DO PAPA

Não é justo “eliminar”
uma vida humana
para resolver um
problema
Estimados irmãos e irmãs!

A

catequese de hoje é dedicada à quinta Palavra: não
matarás. O quinto mandamento: não matarás. Já
estamos na segunda parte do Decálogo, aquela que diz respeito às relações com o próximo; e esse mandamento, com a sua formulação concisa e categórica, ergue-se como uma
muralha em defesa do valor básico
nos relacionamentos humanos. E
qual é o valor fundamental nas relações humanas? O valor da vida (cf.
Congregação para a Doutrina da Fé,
Istr. Donum vitae, 5: AAS 80 (1988),
76-77). Por isso, não matarás!
Poder-se-ia dizer que todo o mal
cometido no mundo se resume nisto: o desprezo pela vida. A vida é
agredida pelas guerras, pelas organizações que exploram o homem
– lemos nos jornais ou vemos nos
noticiários muitas coisas – a partir
das especulações sobre a criação e
da cultura do descarte, e de todos os
sistemas que submetem a existência
humana a cálculos de oportunidade, enquanto um número escandaloso de pessoas vive em condições
indignas do homem. Isso significa
desprezar a vida, ou seja, de certo
modo, matar.
Uma abordagem contraditória
permite também a supressão da
vida humana no ventre materno, em
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nome da salvaguarda de outros direitos. Mas como pode ser terapêutico, civil ou simplesmente humano
um ato que suprime a vida inocente
e inerme no seu desabrochar? Pergunto-vos: é justo “eliminar” uma
vida humana para resolver um problema? É correto contratar um sicário para resolver um problema? Não
se pode, não é justo “eliminar” um
ser humano, por mais pequenino
que seja, para resolver um problema. É como pagar a um assassino
para resolver um problema.
De onde vem tudo isso? No fundo, de onde nascem a violência e
a rejeição da vida? Do medo. Com
efeito, o acolhimento do outro é um
desafio ao individualismo. Pensemos, por exemplo, em quando se
descobre que uma vida nascente é
portadora de deficiência, até grave.
Nesses casos dramáticos, os pais
precisam de verdadeira proximidade, de autêntica solidariedade, para
enfrentar a realidade superando os
compreensíveis temores. Ao contrário, muitas vezes recebem conselhos
apressados para interromper a gravidez, ou seja, é um modo de dizer:
“interromper a gravidez” significa
“eliminar alguém” diretamente.
Uma criança doente é como qualquer necessitado da terra, como um
idoso que precisa de assistência,
como tantos pobres que têm dificuldade de ir em frente: aquele,

aquela que se apresenta como um
problema, na realidade constitui
um dom de Deus, que pode tirar-me do egocentrismo e fazer-me
crescer no amor. A vida vulnerável
indica-nos a saída, o caminho para
nos salvar de uma existência fechada em si mesma, e descobrir a alegria do amor.
E o que leva o homem a rejeitar
a vida? São os ídolos deste mundo:
o dinheiro – é melhor eliminar isso,
porque custará – o poder, o sucesso.
Esses são parâmetros errados para
valorizar a vida. Qual é a única medida autêntica da vida? É o amor, o
amor com que Deus a ama! O amor
com o qual Deus ama a vida: essa é a
medida. O amor com que Deus ama
cada vida humana.
Com efeito, qual é o sentido
positivo da Palavra: “Não matarás”? Que Deus é “amante da vida”,
como há pouco ouvimos da Leitura bíblica.
O segredo da vida é-nos revelado
pelo modo como a tratou o Filho de
Deus, que se fez homem a ponto de
assumir na cruz a rejeição, a debilidade, a pobreza e a dor (cf. Jo 13,1).
Em cada criança enferma, em cada
idoso débil, em cada migrante desesperado, em cada vida frágil e
ameaçada, é Cristo que está à nossa procura (cf. Mt 25,34-46), está em
busca do nosso coração, para nos revelar a alegria do amor.

Vale a pena acolher todas as vidas, porque cada homem vale o sangue do próprio Cristo (cf. 1Pd 1,1819). Não se pode desprezar o que
Deus tanto amou!
Devemos dizer aos homens e às
mulheres do mundo: não desprezeis
a vida! A vida do próximo, mas inclusive a própria, porque também
para ela é válido o mandamento:
“Não matarás”. É preciso dizer a
tantos jovens: não desprezes a tua
existência! Deixa de rejeitar a obra
de Deus! Tu és uma obra de Deus!
Não te subestimes, não te desprezes
com as dependências, que te arruinarão e te levarão à morte!
Que ninguém meça a vida segundo os enganos deste mundo,
mas que cada qual se acolha a si
mesmo e aos outros, em nome do
Pai que nos criou. Ele é “amante da
vida”: isso é bonito, “Deus é amante da vida”. E todos nós lhe somos
tão queridos, que Ele enviou o seu
Filho por nós. “Com efeito – diz
o Evangelho – Deus amou de tal
modo o mundo, que lhe deu o seu
único Filho, para que todo o que
nele crer não pereça, mas tenha a
vida eterna” (Jo 3,16).

Audiência Geral,
Praça São Pedro, 10 de outubro de 2018
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MISSÃO

Frei José Fernando toma
posse na Paróquia Santa
Clara e São Francisco
Foto: Fúlvio Costa

Foto: Instituto Coração de Jesus

Ir. Rita Batista é enviada em
Missão para Angola, na África

“Vai! Não tenhas medo! Será teu missão além-fronteiras. A religiosa
integrará a comunidade presente na
segredo, viver em mim!”
Com atitude de gratidão e confiança, as irmãs do Instituto Coração
de Jesus enviaram a irmã Rita Batista Cordeiro do Nascimento para a

cidade de Luanda, Angola.
O envio foi celebrado dia 18 de
novembro, pelo nosso arcebispo
Dom Washington Cruz, na Catedral
Metropolitana de Goiânia.

Mensagem de Dom Washington
Em sua homilia, o arcebispo mencionou que as estrelas que não perdem
o brilho são aquelas que não “caem”, isto é, aquelas que têm como
centro Jesus Cristo e, por isso, giram sempre em torno dele.
O arcebispo convidou, então, a ir. Rita a ser como essas estrelas.

Palavra da Comunidade
Para nós, irmãs do Instituto Coração
de Jesus, o segredo para não perdermos
o “brilho” é caminhar na presença de
Deus. Irmã Rita sabe que não vai sozinha. Cada irmã da nossa comunidade
a acompanha com interesse, orações e
desejos de que a missão dê bons e abundantes frutos para o Reino de Deus.
Caro(a) irmão(ã), pedimos a sua oração em favor do bom êxito dessa missão. Que, sobretudo, Deus seja mais co-

nhecido e mais amado, em vista de mais
vida para os filhos de Deus, que sofrem
fome de pão e de dignidade pessoal.
Irmã Rita partiu de Goiânia, dia 26
de novembro. Ela vai com a bênção do
nosso arcebispo Dom Washington e de
nossa dirigente regional, irmã Joana
Hoﬀmann.
Vai, vai, missionária! Não tenhas medo
de evangelizar!

Convite vocacional
E você, querida jovem, venha também ser uma irmã
consagrada em nossa comunidade e conosco ser um instrumento de Deus na obra de salvação!
Em nome das irmãs do Instituto, Ir. Sueli Claudia de Araújo
(62) 3095-7420 / (62) 98194-0032 – e-mail: regiaoicj@bol.com.br
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O arcebispo de Goiânia, Dom
Washington Cruz, empossou frei
José Fernando Albuquerque e
Silva, ofmcap, como administrador paroquial da Paróquia Santa
Clara e São Francisco de Assis,
na Cidade Vera Cruz I, em Aparecida de Goiânia. O frade, que
tem dois anos de ordenação sacerdotal, foi pároco da Paróquia
Santo Antônio, em Hidrolândia.
“Minha expectativa é a maior
possível. Estando junto ao povo
de Deus e fazendo um trabalho
conjunto, com a ajuda de todos,
teremos frutos positivos, porque
o Reino tem que ser feito agora”,
declarou após a celebração.
Dom Washington Cruz, em
sua homilia, destacou que a chegada do novo administrador
será um tempo de crescimento
para a comunidade paroquial.
“Frei José Fernando será uma

presença positiva e bela nesta
paróquia. Embora seja um sacerdote jovem, ele é muito experiente e vivido. Não gosta de
meias verdades e doa-se por
completo”, afirmou.
Durante a celebração, foi entregue ao novo administrador os
objetos de uso na vida pastoral
de uma paróquia: as chaves do
sacrário e da igreja, 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. Frei José
Fernando também renovou as
promessas sacerdotais. Após a
missa, o padre foi abraçado por
todos os paroquianos, inclusive
por fiéis vindos de paróquias em
que ele já passou. A noite foi encerrada com um jantar oferecido
pela comunidade.
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LEITURA ORANTE

Conversão para a salvação

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘E todos verão a salvação que vem de Deus’’ (Lc 3,6)

Texto para oração: Lc 3,1-6 (página 1272-1273 – Bíblia das
Edições CNBB)

DIÁC. DIÊMERSOM BENTO DE ARAÚJO
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o próximo domingo, 2º do Advento, veremos que a palavra
do Senhor veio a João Batista
no deserto; ele recebeu a missão de pregar um batismo de conversão.
A pregação de João Batista anuncia a última e definitiva salvação para toda a humanidade. Ele, como apresenta o evangelista Lucas, reﬂete a figura do mensageiro
anunciado por Malaquias como pregador
de conversão (Lc 1,17; Ml 3,23-24). Ele é
também a voz que grita no deserto, é o
precursor que prepara o caminho para o
Senhor (Is 40,3-5).
Esse caminho preparado pelo precursor
do Senhor exige de cada pessoa a busca

pela conversão. O sinal de que se aceita a
conversão é o Batismo. Assim, quem percorre esse caminho estará diante de uma
grande revelação: “E todos verão a salvação que vem de Deus” (Lc 3,6). Desse
modo, Deus oferece a salvação aos homens
que estão submetidos ao pecado. Por isso,
a primeira exigência na aceitação da salvação é a conversão, saindo do pecado.
O tempo do Advento que estamos vivendo é o tempo da espera do Senhor. É
um momento propício para examinarmos
nossa caminhada e trilharmos um novo
caminho de crescimento na fé, esperança
e caridade. Por isso, precisamos rezar pedindo a salvação que vem de Deus, isto
é, pedir: “Vem, Senhor Jesus” (Ap 22,20).
Façamos este caminho com a Virgem Maria, a Mãe da Esperança, e aguardemos a
vinda gloriosa do nosso Salvador.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Is 2,1-5; Mt 8,5-11. 3ª-f.: Is 11,1-10; Lc 10,21-24. 4ª-f.: Is 25,6-10a; Mt 15,29-37. 5ª-f.:
Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27. 6ª-f.: Is 29,17-24; Mt 9,27-31. Sábado: Imaculada Conceição de Nossa Senhora, solenidade – Gn 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-28. Domingo: 2º Domingo do Advento – Br 5,1-9; Fl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6.

1. Ambiente de oração: Procure um lugar tranquilo e agradável que favoreça a oração. Faça o sinal da Cruz e invoque o Espírito Santo.
2. Leitura da Palavra: Leia o texto bíblico quantas vezes
for necessário, buscando saborear as palavras que mais
chamaram sua atenção, identificando os elementos importantes.
3. Meditação: busque descobrir o que o texto diz. Que
frase, palavra tocou o seu coração? O que o texto diz a
você?
4. Oração: a meditação deve nos levar à oração. É o momento de responder a Deus com orações, ao pedir, louvar e agradecer.
5. Contemplação: é o momento que pertence a Deus, basta
apenas permanecer em silêncio diante da sua presença
misteriosa. É deixar-se abandonar em Deus e deixá-Lo
agir.
6. Ação: o que Deus me propõe nesse texto? Quais atitudes
Deus espera que eu assuma?
2º Domingo do Advento – Ano B. Liturgia da Palavra: Br
5,1-9; Sl 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6(R/.3); Fl 14-6.8-11; Lc
3,1-6 (O Precursor).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lançou, em novembro, a nova tradução oficial da Bíblia, livro Sagrado com edição
que é referência para a Igreja no Brasil. O lançamento foi realizado
em Brasília, na reunião do Conselho Permanente da CNBB. Com
a recomendação do Concílio Vaticano II, a nova versão se fundamenta nos textos originais das línguas grega, hebraica e aramaica.
Ela também foi comparada com a tradução oficial católica, conhecida como Nova Vulgata. O projeto foi pensado há 11 anos, com
o objetivo de proporcionar aos fiéis uma tradução segura pelo
Magistério da Igreja Católica. A nova versão da Sagrada Escritura
possui fluidez textual, porém, o conteúdo não foi alterado.
Onde encontrar
Site das Edições CNBB: https://www.edicoescnbb.com.br/
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