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PALAVRA DO ARCEBISPO

FELIZ ANO NOVO!

Que a Santa Mãe de Deus nos ajude
a acolher Jesus em nossa vida
Chegamos ao ﬁnal de mais um
ano. É momento de balanço quanto às metas e realizações de 2018, de
planejamento do Ano Novo e, principalmente, de Ação de Graças por
cada dia vivido.
É frutífera uma reﬂexão sobre
nossa responsabilidade quanto aos
problemas enfrentados, mas não
devemos ﬁcar paralisados, lastiDOM WASHINGTON CRUZ, CP
mando. Entreguemos nossas falhas
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
nas mãos de Deus, mediante a conﬁssão, e a misericórdia divina as dissipará. Recomecemos a
jornada, com a sincera intenção de não pecar mais.
Um primeiro passo para uma vida nova é abandonar
a soberba, que nos faz pensar que somos infalíveis e ver somente as falhas dos outros. Reconhecer os erros contra nós
mesmos e contra os irmãos, perdoar-nos e pedir desculpas
a quem magoamos são atitudes de coragem, que promovem
reconciliações. Sejamos instrumentos para a construção de
uma cultura de paz.
O sentimento de gratidão é um bom companheiro para
o Ano Novo: gratidão a Deus pelo dom da vida, aos nossos
pais pelo cuidado e formação para a vida, aos que nos oferecem amizade, a todas as pessoas que nos ajudam na caminhada neste mundo.
Gratidão eterna devemos ter para com a nossa Mãe Maria, pela humildade de seu coração, que foi capaz de acolher
os dons de Deus e gerou o nosso Salvador. Tenhamos o Mestre
como modelo maior e Maria como um exemplo de ser humano que soube acolher e seguir Jesus, vivendo em santidade.
No primeiro dia de cada ano, nossa Igreja celebra o mistério da encarnação, que fez da Virgem Maria a Santa Mãe de
Deus! Proclamamos um único Deus, no Pai e no Verbo, por
isso, a Santíssima Virgem é a Mãe de Deus.
Que inﬁnita capacidade de perdoar tem a Mãe de Deus,
que não só perdoou a humanidade por ter assassinado seu ﬁlho e redentor, como tornou-se incansável intercessora nossa
junto ao Pai. Generosa auxiliadora, ela que tem nos ensinado
a amar a Deus sobre todas as coisas, através dos séculos, enviando-nos mensagens de esperança e fé por meio daqueles
que têm corações puros, capazes de ouvi-la.
Peçamos àquela que é advogada nossa, a graça de permanecer unidos a Jesus e de cultivar em nossas vidas a Paz que
Ele nos deixou como ensinamento e herança. Que tenhamos
um coração grato pelos inúmeros benefícios da sua misericórdia. Que consigamos enxergar e sentir Sua presença naqueles
que mais precisam da nossa ajuda, seja material (para amenizar o sofrimento da extrema pobreza e da doença), ou na
forma de acolhimento aos aﬂitos, com palavras de esperança.
Retomemos sempre a leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, meditemos sobre sua mensagem, e saberemos o que fazer e o que dizer para ajudar o próximo.
Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós, neste ano que se
inicia e por toda a nossa vida, para que sejamos dignos das
promessas de Cristo. Amém!

Editorial
Mais um ano se encerra, a celebração do Natal renova em nós, cristãos, a
esperança, a alegria, a fé e o amor. Esta
edição traz as Solenidades do Nascimento do Senhor presididas pelo
arcebispo e pelos bispos auxiliares.
Retomamos a caminhada das visitas
pastorais: as Paróquias Nossa Senhora
Aparecida, de Campinas, e Santíssimo
Salvador, do Conjunto Vera Cruz I, foram as últimas deste ano, na expectativa pelas demais que irão acontecer nos

próximos dois anos. Você confere,
na página 7, a bênção dos sinos da
Paróquia São João Batista, de Aparecida de Goiânia. Papa Francisco,
em mensagem para o novo ano, ressalta que a paz deve ser missão dos
cristãos e uma realidade a ser alcançada em todo o mundo.
Desejamos a todos um Feliz 2019!
Boa leitura!
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Revisão: Camila Di Assis e Jane Greco
Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
Colaboração: Marcos Paulo Mota
(Estudante de Jornalismo/PUC Goiás)

EDICAO 241 - DIAGRAMACAO.indd 2

Estagiários: Rodolpho Rezende, Kelly Campos e
Vera Filstein (Estudantes de Jornalismo/PUC Goiás)
Fotografias: Rudger Remígio
Tiragem: 25.000 exemplares
Impressão: Gráfica Moura
Contatos: encontrosemanal@gmail.com
Fone: (62) 3229-2683/2673

26/12/2018 17:29:40

Dezembro de 2018

Arquidiocese de Goiânia

3

MISSAS DE NATAL

Jesus é o centro da vida cristã
como costuma fazer quando se trata
de um menino comum, dizendo se
é bonito ou simpático; se tem muita
graça ou chora muito. Todavia, é Jesus o grande protagonista do relato,
é d’Ele que falará todo o Evangelho,
precisamente a partir dessa passagem. Qualquer outro autor teria nos
apresentado o protagonista descrevendo-o, desde todos os pontos de
vista e nos obrigando a imaginar
como Jesus seria ﬁsicamente”.
Ao ﬁnal da celebração, Dom
Washington colocou a imagem do
menino Jesus no presépio e fez seu
momento de oração. Depois, toda
comunidade cantou a tradicional
música 25 de dezembro.

Foto: Rúdger Remígio

O

arcebispo de Goiânia, Dom
Washington Cruz, presidiu Missa Solene, na noite
do Natal do Senhor, 24, na
Catedral Metropolitana. O pároco da
Catedral, Mons. Daniel Lagni, e o vigário paroquial Mons. Nelson Fleury, que comemorou 68 anos de ordenação sacerdotal, concelebraram.
Em sua homilia, o arcebispo chamou a atenção de todos para um
detalhe interessante: “A passagem
do Evangelho de Lucas, que se lê
nesta noite de Natal, é um convite
à contemplação do presépio, com o
relato do nascimento de Jesus. Mas
esse relato surpreende-nos, pois Jesus não aparece nem uma só vez na
primeira pessoa; não se fala d’Ele,

“E a Palavra se fez carne e habitou entre nós!”

EDICAO 241 - DIAGRAMACAO.indd 3

mas que foi gerado antes de todos
os tempos”.
O arcebispo conclui sua homilia
exclamando: “Jesus é o Filho Unigênito do Pai. Aquele que contemplamos
reclinado numa manjedoura é o verdadeiro Homem e verdadeiro Deus!
Pois a Palavra de Deus veio morar
entre nós! ‘E nós contemplamos a sua
glória, glória que recebe do Pai como
Filho unigênito’. Ele, a Palavra deﬁnitiva do Pai, por quem tudo foi criado!”
Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar
da Arquidiocese de Goiânia, presidiu a missa da Noite do Natal, na
Paróquia Santa Cruz, em Aparecida
de Goiânia. Já o bispo auxiliar, Dom
Moacir Silva Arantes, presidiu, no
dia 24, na Paróquia Nossa Senhora
Aparecida, do Balneário Meia Ponte e, no dia 25, na Paróquia São Sebastião, em Bonﬁnópolis.
Foto: Pascom Paróquia Sta. Cruz

Foto: Pascom Paróquia N. Sra. Aparecida

Dom Washington Cruz presidiu
a Santa Missa do dia do Natal do
Senhor, na Catedral Metropolitana,
às 11h30. Em sua reﬂexão, o arcebispo comentou que “Na Liturgia
da Palavra da Missa da Noite do
Natal e da Aurora, Jesus nos foi
apresentado como Menino nascido
em Belém de uma forma pobre e
humilde. É verdadeiro Deus, mas
vemos uma criança recém-nascida.
É o Salvador, mas revestido de nossa natureza humana. É eterno, mas
nasce do tempo, entra na história
da humanidade, nos dias do Rei
Herodes, em Belém de Judá. Nessa Missa do dia, no texto de São
João e na Carta aos Hebreus, uma
linguagem mais solene é utilizada para apresentar a criança como
a Palavra Eterna, o ﬁlho de Deus,
que entra na nossa vida temporal,
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A boa política está
a serviço da paz

A paz esteja nesta casa!
Fotos: Internet

Jesus, ao enviar em missão os
seus discípulos, disse-lhes: “Em
qualquer casa em que entrardes,
dizei primeiro: “A paz esteja nesta
casa!” E, se lá houver um homem de
paz, sobre ele repousará a vossa paz;
se não, voltará para vós” (Lc 10,5-6).
Oferecer a paz está no coração da
missão dos discípulos de Cristo. E
essa oferta é feita a todos os homens
e mulheres que, no meio dos dramas
e violências da história humana, esperam na paz. (Cf. Lc 2,14) A “casa”,
de que fala Jesus, é cada família,
cada comunidade, cada país, cada
continente, na sua singularidade e
história; antes de mais nada, é cada
pessoa, sem distinção nem discriminação alguma. E é também a nossa
“casa comum”: o planeta onde Deus
nos colocou a morar e do qual somos
chamados a cuidar com solicitude.
Eis, pois, os meus votos no
início do novo ano: “A paz esteja
nesta casa!”

O desaﬁo da boa política
A paz parece-se com a esperança de que fala o poeta Carlos Péguy;
(Cf. Le Porche du mystère de la deuxième vertu – Paris, 1986) é como uma
ﬂor frágil, que procura desabrochar
por entre as pedras da violência.
Como sabemos, a busca do poder a
todo o custo leva a abusos e injustiças. A política é um meio fundamental para construir a cidadania
e as obras do homem, mas, quando

aqueles que a exercem não a vivem
como serviço à coletividade humana, pode tornar-se instrumento de
opressão, marginalização e até destruição.
“Se alguém quiser ser o primeiro
– diz Jesus – há de ser o último de
todos e o servo de todos” (Mc 9,35).
Como assinalava o Papa São Paulo VI, “tomar a sério a política, nos
seus diversos níveis – local, regio-

nal, nacional e mundial – é aﬁrmar
o dever do homem, de todos os homens, de reconhecerem a realidade
concreta e o valor da liberdade de
escolha que lhes é proporcionada,
para procurarem realizar juntos o
bem da cidade, da nação e da humanidade” (Carta Ap. Octogesima adveniens [14/V/1971], 46).
Com efeito, a função e a responsabilidade política constituem

um desaﬁo permanente para todos
aqueles que recebem o mandato de
servir o seu país, proteger as pessoas que habitam nele e trabalhar para
criar as condições dum futuro digno e justo. Se for implementada no
respeito fundamental pela vida, a
liberdade e a dignidade das pessoas, a política pode tornar-se verdadeiramente uma forma eminente de
caridade.

Caridade e virtudes humanas para uma política
a serviço dos direitos humanos e da paz
O Papa Bento XVI recordava que
“todo o cristão é chamado a esta
caridade, conforme a sua vocação
e segundo as possibilidades que
tem de incidência na pólis... Quando o empenho pelo bem comum é
animado pela caridade, tem uma
valência superior à do empenho
simplesmente secular e político...
A ação do homem sobre a terra,
quando é inspirada e sustentada pela caridade, contribui para a
ediﬁcação daquela cidade universal de Deus que é a meta para onde
caminha a história da família humana” (Carta Enc. Caritas in veritate [29/V/2009], 7). Trata-se de um
programa no qual se podem reconhecer todos os políticos, de qualquer aﬁliação cultural ou religiosa,
que desejam trabalhar juntos para
o bem da família humana, praticando as virtudes humanas que
subjazem a uma boa ação política: a
justiça, a equidade, o respeito mútuo, a sinceridade, a honestidade, a
ﬁdelidade.
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A propósito, vale a pena recordar
as “bem-aventuranças do político”,
propostas por uma testemunha ﬁel
do Evangelho, o Cardeal vietnamita Francisco Xavier Nguyen Van
Thuan, falecido em 2002:
– Bem-aventurado o político que tem
uma alta noção e uma profunda
consciência do seu papel.
– Bem-aventurado o político de cuja
pessoa irradia a credibilidade.
– Bem-aventurado o político que
trabalha para o bem comum e não
para os próprios interesses.
– Bem-aventurado o político que permanece fielmente coerente.
– Bem-aventurado o político que realiza a unidade.
– Bem-aventurado o político que está
comprometido na realização duma
mudança radical.
– Bem-aventurado o político que sabe
escutar.
– Bem-aventurado o político que não
tem medo. (Cf. “Discurso na Exposição-Encontro “Civitas” de Pádua”:
Revista 30giorni [2002-nº 5]).

Cada renovação nos cargos eletivos, cada período eleitoral, cada
etapa da vida pública constitui
uma oportunidade para voltar à
fonte e às referências que inspiram
a justiça e o direito. Duma coisa temos a certeza: a boa política está a

serviço da paz; respeita e promove
os direitos humanos fundamentais, que são igualmente deveres
recíprocos, para que se teça um
vínculo de conﬁança e gratidão
entre as gerações do presente e as
futuras.
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Os vícios da política
A par das virtudes, não faltam infelizmente os vícios, mesmo na política, devidos quer à inépcia pessoal
quer às distorções no meio ambiente
e nas instituições. Para todos, está claro que os vícios da vida política tiram
credibilidade aos sistemas dentro
dos quais ela se realiza, bem como à
autoridade, às decisões e à ação das
pessoas que se lhe dedicam. Esses vícios, que enfraquecem o ideal duma
vida democrática autêntica, são a
vergonha da vida pública e colocam
em perigo a paz social: a corrupção

– nas suas múltiplas formas de apropriação indevida dos bens públicos
ou de instrumentalização das pessoas –, a negação do direito, a falta de
respeito pelas regras comunitárias, o
enriquecimento ilegal, a justiﬁcação
do poder pela força ou com o pretexto arbitrário da “razão de Estado”, a
tendência a perpetuar-se no poder, a
xenofobia e o racismo, a recusa a cuidar da Terra, a exploração ilimitada
dos recursos naturais em razão do
lucro imediato, o desprezo daqueles
que foram forçados ao exílio.

A boa política promove a participação dos jovens e
a conﬁança no outro
Quando o exercício do poder
político visa apenas salvaguardar
os interesses de certos indivíduos
privilegiados, o futuro ﬁca comprometido e os jovens podem ser tentados pela desconﬁança, por se verem
condenados a permanecer à margem da sociedade, sem possibilidades de participar num projeto para
o futuro. Pelo contrário, quando a
política se traduz, concretamente,
no encorajamento dos talentos juvenis e das vocações que requerem
a sua realização, a paz propaga-se
nas consciências e nos rostos. Torna-

-se uma conﬁança dinâmica, que
signiﬁca “ﬁo-me de ti e creio contigo” na possibilidade de trabalharmos juntos pelo bem comum. Por
isso, a política é a favor da paz, se
se expressa no reconhecimento dos
carismas e capacidades de cada pessoa. “Que há de mais belo que uma
mão estendida? Esta foi querida por
Deus para dar e receber. Deus não a
quis para matar (cf. Gn 4,1-16) ou fazer sofrer, mas para cuidar e ajudar
a viver. Juntamente com o coração e
a inteligência, pode, também a mão,
tornar-se um instrumento de diálo-

go” (Bento XVI, Discurso às Autoridades do Benim – Cotonou, 19/XI/2011).
Cada um pode contribuir com a
própria pedra para a construção da
casa comum. A vida política autêntica, que se funda no direito e num diálogo leal entre os sujeitos, renova-se
com a convicção de que cada mulher,
cada homem e cada geração encerram em si uma promessa que pode
irradiar novas energias relacionais,
intelectuais, culturais e espirituais.
Uma tal conﬁança nunca é fácil de viver, porque as relações humanas são
complexas. Nestes tempos, em parti-

cular, vivemos num clima de desconﬁança que está enraizada no medo do
outro ou do forasteiro, na ansiedade
pela perda das próprias vantagens,
e manifesta-se também, infelizmente, a nível político mediante atitudes
de fechamento ou nacionalismos que
colocam em questão aquela fraternidade de que o nosso mundo globalizado tanto precisa. Hoje, mais do que
nunca, as nossas sociedades necessitam de “artesãos da paz” que possam
ser autênticos mensageiros e testemunhas de Deus Pai, que quer o bem
e a felicidade da família humana.

Não à guerra nem à estratégia do medo
Cem anos depois do ﬁm da I
Guerra Mundial, ao recordarmos
os jovens mortos durante aqueles
combates e as populações civis dilaceradas, experimentamos – hoje,
ainda mais que ontem – a terrível
lição das guerras fratricidas, isto é,
que a paz não pode jamais reduzir-se ao mero equilíbrio das forças e
do medo. Manter o outro sob ameaça signiﬁca reduzi-lo ao estado de
objeto e negar a sua dignidade. Por

essa razão, reiteramos que a escalada em termos de intimidação, bem
como a proliferação descontrolada
das armas são contrárias à moral e
à busca duma verdadeira concórdia.
O terror exercido sobre as pessoas
mais vulneráveis contribui para o
exílio de populações inteiras à procura duma terra de paz. Não são
sustentáveis os discursos políticos
que tendem a acusar os migrantes de todos os males e a privar os

pobres da esperança. Ao contrário,
deve-se reaﬁrmar que a paz se baseia no respeito por toda a pessoa,
independentemente da sua história,
no respeito pelo direito e o bem comum, pela criação que nos foi conﬁada e pela riqueza moral transmitida pelas gerações passadas.
O nosso pensamento detém-se,
ainda e de modo particular, nas
crianças que vivem nas zonas atuais
de conﬂito e em todos aqueles que

se esforçam por que a sua vida e os
seus direitos sejam protegidos. No
mundo, uma em cada seis crianças
sofre com a violência da guerra ou
pelas suas consequências, quando
não é requisitada para se tornar, ela
própria, soldado ou refém dos grupos armados. O testemunho daqueles que trabalham para defender a
dignidade e o respeito das crianças
é extremamente precioso para o futuro da humanidade.

Maria, Mãe de Cristo Salvador e
Rainha da Paz, canta em nome de
todos os homens: A “misericórdia
[do Todo-Poderoso] estende-se de geração em geração sobre aqueles que
O temem. Manifestou o poder do
seu braço e dispersou os soberbos.
Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes ..., lembrado da sua misericórdia, como

tinha prometido a nossos pais, a
Abraão e à sua descendência, para
sempre” (Lc 1,50-55).

Um grande projeto de paz
Celebra-se, nestes dias, o septuagésimo aniversário da Declaração
Universal dos Direitos Humanos,
adotada após a II Guerra Mundial.
A esse respeito, recordemos a observação do Papa São João XXIII:
“Quando numa pessoa surge a
consciência dos próprios direitos,
nela nascerá forçosamente a consciência do dever: no titular de direitos, o dever de reclamar esses
direitos, como expressão da sua
dignidade; nos demais, o dever de
reconhecer e respeitar tais direitos” (Carta enc. Pacem in terris (11/
IV/1963), 24 [44]).
Com efeito, a paz é fruto dum
grande projeto político, que se baseia na responsabilidade mútua e na
interdependência dos seres humanos. Mas é também um desaﬁo que
requer ser abraçado dia após dia. A
paz é uma conversão do coração e
da alma, sendo fácil reconhecer três
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dimensões indissociáveis desta paz
interior e comunitária:
- a paz consigo mesmo, rejeitando a intransigência, a ira e a impaciência e – como aconselhava São
Francisco de Sales – cultivando “um
pouco de doçura para consigo mesmo”, a ﬁm de oferecer “um pouco
de doçura aos outros”;
- a paz com o outro: o familiar, o
amigo, o estrangeiro, o pobre, o atribulado..., tendo a ousadia do encontro, para ouvir a mensagem que traz
consigo;
- a paz com a criação, descobrindo a grandeza do dom de Deus e a
parte de responsabilidade que compete a cada um de nós, como habitante deste mundo, cidadão e ator
do futuro.
A política da paz, que conhece
bem as fragilidades humanas e delas se ocupa, pode sempre inspirar-se ao espírito do Magniﬁcat que

Vaticano, 8 de dezembro de 2018 – Mensagem
para a Celebração do Dia Mundial da Paz
1º de janeiro de 2019
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Bispos fazem visitas pastorais
Paróquia Nossa Senhora Aparecida

A

CELEBRAÇÃO
No domingo (16), Dom Washington Cruz encerrou a visita pastoral
com a Santa Missa. Em sua homilia,
ele reﬂetiu sobre o Natal do Senhor.
“Nas ruas e também aqui em Campinas há luzes e músicas. Alguns olhares mais presos às vitrines deleitam-se no prazer e na ilusão de comprar.
Neste tempo de crise, o povo se endivida para comprar. Sorrisos artiﬁciais,
promessas de felicidade, votos de festas felizes repetem-se até ao limite. O

mercado se organiza para vender a
alegria, mas um passeio íntimo pela
vida das pessoas faz-nos ver o outro
lado da rua, a rua da melancolia, do
desencanto, da amargura, do sonho
desfeito. Parece que há demasiado
prazer sobre a terra e muita pouca alegria, tudo facilitado sem dor, sem sacrifício, o prazer levado ao extremo no
comer, no vestir, nas longas noites de
dança e barulho. Aquela alegria que
torna os olhos brilhantes e o rosto sereno não se vê tanto assim, apesar de
tanta luz, música e prazer. O homem
compra o prazer, mas não atinge alegria e vive de sensações, não encontra
a plenitude.”
Dom Washington também reﬂetiu
sobre a visita pastoral. “Com esta visita, reaﬁrmamos que a paróquia é a
comunidade de fé, conjunto de pessoas que vivem a fé em Deus e que não
está isolada, mas sim em comunhão
com a arquidiocese e com seu bispo,
que é sucessor dos apóstolos e assegura a comunhão da Igreja, com o papa
Francisco, bispo de Roma”, disse. O
arcebispo explicou também que a ﬁnalidade dessas visitas “é enfatizar que
todos somos convocados a ser discípulos missionários, portanto, temos a
missão de trazer pessoas que não frequentam, conquistar grupos, companheiros afastados e difundir a mensagem cristã.” Ao ﬁm da missa, ele agradeceu ao padre José Haílo pelo cuidado pastoral, comentou que os bispos
auxiliares perceberam uma paróquia
bem organizada com seus conselhos
animados. Parabenizou os 17 novos
coroinhas instituídos no dia anterior,
cumprimentou cada paroquiano.

encerrou a visita pastoral no dia 28 de
outubro, 30º Domingo do Tempo Comum. A sua reﬂexão foi toda voltada
à importância da fé em nossa vida e de
colocar sempre a esperança em Deus,
ao explicar o Evangelho do dia, sobre
o cego de Jericó. “Quando esse cego
começou a gritar, muitos o repreendiam, porque eram mais cegos do que
ele. Quando uma pessoa reconhece
sua miséria e suas debilidades, está
buscando alcançar a graça, está buscando enxergar o que ela não enxerga;
nessa pessoa está a luz de Deus”.
Dom Washington ainda comentou
que a cegueira está muito presente no

mundo, em nossos dias. “Vivemos
num mundo obcecado por uma cegueira, ﬁcamos incapacitados de reﬂetir e olhar mais adiante, mas, para
olharmos para frente, precisamos
ver dentro de nós, reconhecer aquilo
que nos leva a tomar decisões, fazer
escolhas, manifestar nossas opiniões
a partir dos nossos impulsos, sentimentos ou racionalismo, muitas vezes vazios. Não podemos nos obcecar
por um ponto de vista e achar que só
ele vale.” Ao ﬁnal da celebração, o
arcebispo rezou com as crianças, os
jovens, as mulheres e os homens e os
abençoou.

Foto: Rudger Remígio

pós uma breve pausa, o
arcebispo e os bispos auxiliares retomaram as visitas
pastorais às paróquias da
Arquidiocese de Goiânia. Eles estiveram na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do Setor Campinas, nos dias
13 a 16 de dezembro. O bispo auxiliar
Dom Levi Bonatto visitou a paróquia
no dia 13 e se reuniu com o conselho
econômico. Ele também visitou as
dependências da igreja, salão e casa
paroquial, acompanhado do pároco,
padre José Haílo Ferreira Costa.
No dia seguinte, foi a vez do bispo
auxiliar e coordenador arquidiocesano de pastoral, Dom Moacir Silva
Arantes, visitar a comunidade. Reunido com as lideranças pastorais e de
movimentos, ele explicou que as visitas estão previstas no Código de Direito Canônico. “De tempos em tempos, o bispo deve visitar as paróquias
da diocese, com o objetivo de estar
mais próximo do povo de Deus a ele
conﬁado. Eu e Dom Levi, bispos auxiliares, ajudamos Dom Washington”,
aﬁrmou.
Dom Moacir, durante sua reunião
com as lideranças, teve um momento
de catequese em que tirou dúvidas dos
participantes sobre a Igreja triunfante
(que está no céu), a Igreja padecente
(em puriﬁcação no purgatório) e a Igreja militante (todos nós caminhantes
rumo à pátria celeste). Em seguida, ele
quis saber dos membros da paróquia
como está a vida pastoral na comunidade. O jovem Marcos de Moraes, 27
anos, responsável pela liturgia e pelo
grupo de coroinhas, apresentou ao bispo as pastorais existentes e atuantes

na paróquia: Pastoral Familiar, Pastoral do Dízimo, Pastoral da Esperança,
Catequese, Coroinhas, Ministros da
Palavra e Extraordinários da Sagrada
Comunhão Eucarística, Liturgia, Movimento do Terço dos Homens, Conferência dos Vicentinos. A paróquia ainda conta com grupo de Jovens Lançai
as Redes e a Escola do Evangelho São
Pedro de Alcântara.
Destaque também para a dimensão
vocacional que foi apresentada pelo
padre José Haílo. Atualmente, a comunidade conta com os vocacionados
Pedro, Gabriel e Rubens. Mais dois
jovens estão em contato com o padre.
A jovem Dulcineia Margareth Borges
da Silva é postulante da Congregação
das Irmãs Franciscanas da Ação Pastoral. Marcos de Moraes, por sua vez,
começa o curso de Filosoﬁa, na PUC
Goiás, em 2019, e pretende, em breve,

ingressar no seminário. Após a apresentação da vida pastoral da paróquia,
Dom Moacir fez suas considerações e
comentários. “Percebemos aqui uma
paróquia viva e atuante que, embora
esteja no meio do comércio, consegue
caminhar e desenvolver suas atividades de forma ordenada.”

Antes da visita pastoral à Paróquia Nossa Senhora Aparecida, havia
acontecido outra na Paróquia Santíssimo Salvador, no Conjunto Vera Cruz
I, nos dias 25 a 28 de outubro. Dom
Levi Bonatto visitou a paróquia no
primeiro dia (25) e se reuniu com o
conselho econômico. Ele ainda conheceu as dependências do salão, a casa
paroquial e a igreja matriz.
Já Dom Moacir esteve com as lideranças na noite do dia 25. Ele explicou que o papel das pastorais é o
cuidado do pastor com as pessoas. “A
Igreja cuida da espiritualidade, mas
também das questões sociais, quando isso as impedem de viver a sua fé.
Mas o social não é o mais importante, porque quem não é de Igreja pode
cuidar disso. A missão principal é levar as pessoas a conhecer Jesus, para
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que possam ser salvas”, declarou. O
bispo também explicou que ser santo signiﬁca ter coragem de mudar
de vida e viver a amizade com Deus.
“Todos somos chamados a ser amigos
de Deus. Isso é santidade, mas requer
também ser amigos dos outros. Muita
gente quer uma vida melhor, mas não
muda. Está cansado de colher a mesma coisa? Mude a plantação”, frisou.
No momento da catequese, Dom Moacir foi questionado pelo senhor Anísio Pereira Medeiros sobre a diferença
entre discípulo e apóstolo. “O apóstolo age em nome do mestre, já o discípulo é aquele que segue. Quando ele
amadurece, toma iniciativa nas comunidades e torna-se apóstolo. Portanto,
somos chamados a formar discípulos
para vivarem apóstolos.”
O arcebispo Dom Washington Cruz

Foto: Fúlvio Costa

Paróquia Santíssimo Salvador
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Sinos são batizados e abençoados
comunidade da Paróquia
São João Batista, no Setor
Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, se reuniu,
na noite do dia 18 de dezembro,
para a Santa Missa e cerimônia do
batizado e bênção dos três sinos, que
irão ressoar diariamente no alto da
torre de 21 metros de altura, da nova
igreja matriz. A missa foi presidida
pelo administrador paroquial, padre Vitor Simão. Os padres Rodrigo
de Castro, reitor do Santuário Sagrada Família, e Abraão, que é de Guiné Bissau, na África, e está de passagem pela Arquidiocese de Goiânia,
concelebraram.
Durante a celebração, padre Vitor abençoou e batizou os três sinos, que juntos pesam quase 600
quilos. O maior, de 180 quilos,
homenageou o padroeiro da paróquia, São João Batista. O médio
homenageou o Sagrado Coração
de Jesus, já que a comunidade tem
a participação numerosa do Apostolado da Oração, e o menor foi
dedicado à Santa Maria Mãe de
Deus. Os três sinos compõem um
carrilhão clássico com tons nas notas musicais dó, ré, mi.
No rito de bênção, padre Vitor lavou os sinos novos com água benta
e os aspergiu como sinal da bênção
de Deus derramada sobre cada um.
Em seguida, eles receberam a unção
com o óleo dos enfermos em sua
parte exterior. “Esta unção é feita
a partir das sete cruzes que fazem
lembrança das dores de Jesus, a
agonia do Senhor, por isso usamos
o óleo dos enfermos”, explicou o
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A

na Paróquia São João Batista

sacerdote. “Depois, no interior do
sino, foram feitas quatro cruzes com
o óleo do crisma, que lembram as
características do Corpo glorioso de
Jesus”, continuou.
Na homilia, padre Vitor reﬂetiu
sobre as leituras do dia. “O profeta
Jeremias traz uma palavra de esperança. Ele dividiu essa leitura (Jr
23,5-8) em dois momentos. No primeiro, ele anuncia o rei que virá do
povo de Israel para conduzi-lo no
amor e, evidentemente, a profecia
nos remete a Jesus, o Filho do Homem. No segundo momento dessa
leitura, o profeta nos fala da libertação do povo de Israel do exílio,
portanto, são dois momentos de
muita esperança e de muita alegria,

porque o povo vai receber o cuidado
de Deus que é libertação. Hoje, nós
somos alcançados por essa palavra
que deve chegar ao nosso coração”,
comentou. Sobre o Evangelho (Mt
1,18-24), ele explicou a passagem
da anunciação narrada por Mateus,
cuja reﬂexão foca na pessoa de José.
“ O sonho de Deus se realiza em
José, homem justo que fez cumprir
o plano de Deus, e aquele que faz
cumprir a vontade do Pai é digno
desse adjetivo.” Para ﬁnalizar, o padre comentou o dia de alegria que a
comunidade vivia com o batismo e a
bênção dos sinos. “Os sinos da nova
igreja matriz terão também a missão
de nos levar ao encontro com Deus
e no encontro com ele sermos alcan-

çados por sua alegria e pelo consolo de sua palavra. Os sinos deverão
anunciar a alegria, a conﬁança e a
esperança em nosso Deus. Nós sonhamos como José e, hoje, nós realizamos esse sonho que foi sonhado
pelo Senhor. Agradecemos a ele por
permitir a cada um de nós participar
deste sonho.”
A igreja matriz de São João Batista está em obras há um ano e
seis meses. Segundo padre Vitor, a
previsão é que ela seja concluída e
abençoada pelo arcebispo Dom Washington Cruz ainda no ano de 2019.
Os novos sinos foram elevados à
torre da igreja no dia 19 de dezembro e badalaram, oﬁcialmente, pela
primeira vez, nesse dia.
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LEITURA ORANTE

Vinde adorar o Deus encarnado!
“Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? [...] viemos adorá-lo!” (Mt 2,2)

No próximo domingo, celebramos a
Epifania do Senhor. O evangelista Mateus
descreve como o movimento do amor de
Deus e do anseio dos homens por esse
amor gerou o encontro feliz, sublime,
reverente da humanidade com a Luz da
Glória eterna. Os reis magos, sábios do
Oriente, que peregrinaram sob a luz da
estrela guia, ansiavam por encontrar o Rei
de Israel e adorá-lo. Os sábios reis magos
depararam-se com a arrogância, a malícia e a ganância de Herodes, que jamais
poderia achar o menino sozinho, pois ele
não era da verdade. Ele não estava no espírito inspirador das profecias que guiaram os reis magos, que é espírito de salvação, amor, verdade e humildade. Só os
humildes adoram a Deus Encarnado, porque só os humildes contemplam a Glória
do Pai revelada no Filho: “Eu te louvo, ó
Pai, porque escondeste essas coisas aos
sábios e inteligentes, e as revelaste aos pequeninos” (Mt 11,25). Ao encontrarem o

menino, levaram a Ele seus tesouros, os
mais úteis, os mais caros que possuíam,
como as primícias de Abel agradáveis a
Deus (cf. Gn 4,4). Eles não retiveram para
si o que era para Deus.
Só os humildes encontram o menino.
Só os humildes são desapegados de si
mesmos e das coisas. As suas melhores
coisas são oferecidas como presentes, por
isso são os pobres de Deus. Seus corpos
se curvam, suas almas ansiosas e felizes
se dobram diante de quem é maior. Eles
não veem as aparências, e sim a Luz, não
mais a da estrela profética, mas a luz da
Verdade.
Neste domingo, a humanidade é chamada a contemplar Cristo no colo afável
de Maria, e a adorá-lo. O primeiro requisito para começarmos a ouvir a palavra e
encontrarmos Cristo é a humildade. Peçamos um coração humilde, para caminharmos até encontrar Jesus, e deixemos que
Ele nos encha de alegria e de paz.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: lJo 1,5–2,2; Mt 2,13-18. 3ª-f.: Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria: Nm 6,22-27; Gl 4,4-7;
Lc 2,16-21. 4ª-f.: 1Jo 2,22-28; Jo 1,19-28. 5ª-f.: 1Jo 2,29-3,6; Jo 1,29-34. 6ª-f.: 1Jo 3,7-10; Jo 1,35-42. Sábado: 1Jo 3,11-21;
Jo 1,43-51. Domingo: Epifania do Senhor: Is 60,1-6; Ef 3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12.
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Siga os passos para a leitura orante:
Textos para oração: Mt 2,1-12 (pág. 1202 – Bíblia das
Edições CNBB).
1. Leitura Orante: Escolha o ambiente, pode ser diante
do presépio. Trace o sinal da cruz. Invoque o Espírito
Santo. Faça a leitura atenta do texto. Somente leia. Releia,
sem pressa, sendo atento às palavras.
2. Meditação: Neste momento, você pode rezar, imaginando a cena. Mas, caso queira outro modo de meditar,
ﬁque com um versículo ou uma palavra e repita várias
vezes.
3. Oração: Em seguida, você pode fazer preces, louvar,
pedir perdão, de acordo com a sua meditação. Se preferir, pode escolher partes da Escritura, como os Salmos ou
outros textos, e rezar com a Palavra.
4. Contemplação: Você se silencia. Apenas se cale e procure ver Deus presente, a grandeza, o poder, a majestade, o amor e a misericórdia dele, com os olhos da fé.
5. Ação: Agora, determine a agir de acordo com sua oração. Isso é inspiração da Palavra em confronto com sua
vida. Faça algo simples, mas concreto. Pode ser apenas
um gesto.
Solenidade da Epifania do Senhor – Ano C. Liturgia da Palavra:
Is 60,1-6; Sl 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13. (R/. cf. 11); Ef 3, 2-3a.
5-6; Mt 2, 1-12 (Visita dos Magos).
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