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Dom Washington Cruz
Pastoral Familiar do
Pe. Robson fala de sua
conclui série de artigos
Regional Centro-Oeste nova gestão no Santuário
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Divino Pai Eterno
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PALAVRA DO ARCEBISPO

Editorial

A BELEZA
DA LITURGIA
(IV Parte)

S

e quisermos uma liturgia mais
“bela”, importa que reﬂitamos
sobre alguns problemas ligados à realização da reforma
litúrgica:
1º) A participação ativa. Na primeira fase de execução da reforma,
a participação tomou um aspecto
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
principalmente exterior e didático,
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
degenerando, em seguida, frequentemente, numa espécie de participação
a todo preço e sob todas as formas. A liturgia não é a soma das
emoções de um grupo, nem, muito menos, o espetáculo de sentimentos pessoais. É, sobretudo, um tempo e um espaço para
interiorizar as palavras que nela se escutam e os sons que se
ouvem, para nos apropriarmos dos gestos que se realizam, para
assimilarmos os textos que se recitam e se cantam, para nos deixarmos penetrar pelas imagens que se observam e pelos perfumes que se sentem.
2º) A presidência litúrgica. A qualidade dos sinais exige, sobretudo, a qualidade da presidência da celebração. O que preside perante a assembleia não é apenas olhado, mas é também
aprovado e julgado no exercício da função que exerce in persona
Christi ou, se se quiser, como “ícone de Cristo”, no Espírito Santo. Entretanto, essa presidência não pode ser exercida sem ter em
conta a qualidade da assembleia e sem ser capaz de responder às
aspirações do Povo de Deus. Com efeito, quem preside, preside
também, de certo modo, in persona Ecclesiae. Fugindo a toda espécie de protagonismo, o padre, modelado pelo autêntico espírito da liturgia, presidirá a Assembleia como “aquele que serve”
(Lc 22,27), à imagem daquele de que é o pobre sinal. Também,
a qualidade da presidência litúrgica, na sua forma mais alta e
mais fecunda, estará muito além de uma simples arte de presidir, de um puro saber-fazer, de modo a tornar-se princípio de
comunhão, na consciência interior de que o conjunto dos dons
do Espírito Santo se encontra unicamente no conjunto da Igreja.
3º) A beleza e a dignidade do culto. Importa dar a imagem de
uma Igreja que celebra, que reza, que vive o Mistério de Cristo
na beleza e na dignidade da celebração. Uma beleza que não é
apenas formalismo estético, mas que está fundada sobre a “nobre simplicidade”, capaz de manifestar a relação entre o humano e o divino da liturgia. Trata-se do dinamismo da Encarnação:
o que o Filho único, cheio de graça e de verdade, fez de modo
visível, passou para os sacramentos da Igreja. A beleza deve
transparecer a presença de Cristo no centro da liturgia: poderá
ser tanto mais evidente quanto mais se possa apreender, nas
celebrações, a contemplação, a adoração, a gratuidade e a ação
de graças. “Diante dele, o esplendor e a majestade, no seu santuário o poder e a beleza” (Sl 96,6). O salmista não canta apenas
a beleza que resplandece na morada do Senhor, mas confessa
também: “nobreza e beleza nas suas ações” (Sl 110[111],3).
Não apenas o lugar, mas também a ação, isto é, o gesto, a
postura, o movimento, as vestes, devem manifestar harmonia
e beleza. O gesto litúrgico é chamado a manifestar beleza, enquanto gesto do próprio Cristo. A liturgia continuará desse
modo, graças também à sua beleza, a ser fonte e cume, escola e
norma da vida cristã.
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Nesta edição, apresentamos os quatro santuários existentes na Arquidiocese de Goiânia, a partir de entrevistas
com seus reitores. Destacamos entrevista
com o padre Robson de Oliveira, que já
administrou o Santuário Basílica Divino
Pai Eterno (Trindade) por 11 anos e acaba de ser empossado para nova gestão
como seu reitor. Ainda neste número do
Encontro Semanal, as coberturas do ﬁm
de semana, como a estruturação da Pastoral da Sobriedade, a apresentação do
cronograma de atividades da Pastoral
Familiar Regional para os primeiros me-

ses do ano e a posse do novo pároco
da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, da Vila Jaraguá. Nosso arcebispo
Dom Washington Cruz, por sua vez,
encerra a série de artigos sobre a beleza da liturgia. O papa Francisco reﬂete, em sua catequese semanal, sobre o
último mandamento da Lei de Deus,
apontando que “o percurso feito pelo
Decálogo não teria utilidade alguma,
se não chegasse a alcançar este nível, o
coração do homem”.
Boa leitura!

CONSELHO ARQUIDIOCESANO DO LAICATO DE GOIÂNIA – CAL
CNPJ/MF: 08.903.690/0001-09
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente da ASSOCIAÇÃO DENOMINADA “CONSELHO ARQUIDIOCESANO DO
LAICATO DE GOIÂNIA – CAL”, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINÁRIA PARA DELIBERAR SOBRE A DISSOLUÇÃO DO
“CONSELHO ARQUIDIOCESANO DO LAICATO DE GOIÂNIA – CAL”, DESTINAÇÃO DOS
BENS E ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE PARA GUARDA DOS DOCUMENTOS, a realizar-se
no dia 8 de fevereiro de 2019, às 9h, em primeira convocação, e às 9h30, em segunda convocação, na sede da Associação, situada na Avenida “Praça Dom Emanuel, s/n,
Centro, na cidade de Goiânia-Goiás, CEP 74030-140.
Afixe-se a presente convocação nos murais da sede da Associação, para que surtam seus efeitos.
Goiânia, 10 de dezembro de 2018.
Maurílio José de Carvalho
Presidente
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Pastoral da Sobriedade

se estrutura na Arquidiocese de Goiânia

O

aqueles que ainda não trabalham
nesta área, mas têm o desejo de promover na paróquia a prevenção nas
escolas, nos grupos de jovens e de
catequese. Então, nós pretendemos
alcançar agentes da Pastoral Familiar, agentes da Pastoral da Saúde,
da Pastoral da Sobriedade, onde já

exista para fazer essa formação”,
aﬁrmou Dom Moacir.
Membro do núcleo, Kitia Rubia
disse que a primeira formação já tem
data marcada. Será nos dias 23 e 24
de fevereiro. “A partir desta primeira formação, cuja temática é sobre
prevenção, nós queremos formar as
pessoas para elas aprenderem a lidar nestas situações: como orientar a
família, o que dizer, como dizer, saber do que falar para essas famílias.
Nosso objetivo é sempre orientar as
famílias”, informou. Padre Paulo comentou que passos signiﬁcativos estão sendo dados para a estruturação
da pastoral. “A Pastoral da Sobriedade fez uma boa caminhada em 2018,
mas, neste ano, pretendemos ampliar
o nosso alcance e atendimentos nas
paróquias. Por isso, vamos investir
em formação de novos agentes para
que os dependentes químicos, aqueles que mais sofrem com as drogas,
possam ser atingidos e, consequentemente, resgatados deste mundo,
com a graça de Deus”, declarou.

continuar o nosso processo de recuperação também aqui, mas isso
envolve os outros, uma vez que ninguém é curado sozinho”, aﬁrmou.
Além da visita à Comunidade Ma-

ria de Nazaré, Dom Moacir visitou
também a Fazendinha Feminina Senhor Jesus, no dia 22 de janeiro, e a
Comunidade Terapêutica Luz que
Liberta, no dia 24.

Fotos: Rúdger Remígio

ano de 2019 terá como
foco a estruturação da
Pastoral da Sobriedade
na Arquidiocese de Goiânia. Esse trabalho já começou com a
organização de um núcleo formado
por pessoas que irão colaborar diretamente na oferta de cursos, capacitação e ajuda às paróquias que
atuarem por meio dessa pastoral especíﬁca.
Segundo o bispo auxiliar de Goiânia e coordenador arquidiocesano
de Pastoral, Dom Moacir Silva Arantes, a expectativa é que as paróquias
também tenham agentes preparados
para trabalhar a questão da prevenção e do acolhimento, nas diversas
situações de sofrimento envolvendo
a dependência química.
Na Arquidiocese, a Pastoral da
Sobriedade é coordenada pelo padre
Paulo Barbosa, administrador da
Paróquia Nossa Senhora da Luz. O
núcleo formado é coordenado pelo
Nilson Teles, da Associação Servos
de Deus (ASD). A princípio, o grupo

busca identiﬁcar, nas paróquias que
já têm coordenadores para organizar, as formações e a própria atuação da pastoral. “Neste ano, o nosso
trabalho é oferecer formação para os
agentes. A primeira etapa do curso
será sobre prevenção e destina-se a
todos os agentes de pastoral, mesmo

Visitas às comunidades terapêuticas
Paralelamente à estruturação da
Pastoral da Sobriedade, a Arquidiocese de Goiânia começou, por meio
de Dom Moacir, uma série de visitas
às comunidades terapêuticas católicas. Até o momento, foram identiﬁcadas quatro. A Comunidade Maria
de Nazaré, que ﬁca em Aparecida de
Goiânia, foi a primeira a ser visitada no dia 18 de janeiro. Na ocasião,
o bispo presidiu Santa Missa com a
comunidade de recuperandos. Em
sua homilia, ele reﬂetiu sobre a litur-

gia do dia (Mc 2,1-2), em que o paralítico tem seus pecados perdoados e
ele é recuperado de sua enfermidade, graças à sua fé e de seus amigos.
“Quem ama crê e Jesus vê isso nos
amigos do paralítico. Não existe fé
verdadeira sem amor e a fé se reverte na prática de obras de caridade.
Mais do que curar as pernas daquele
homem, Jesus curou sua capacidade
de amar, e nós também somos chamados a amar, livrar as pessoas de
um coração destruído, para poder

Pastoral Familiar do Regional Centro-Oeste prepara visita às dioceses
A equipe executiva da Pastoral
Familiar do Regional Centro-Oeste
da CNBB (Goiás e Distrito Federal) se reuniu no dia 19 de janeiro,
no Centro Pastoral Dom Fernando
(CPDF), para preparar o cronograma de atividades do ano de 2019.
O encontro foi conduzido pelo bispo referencial da Pastoral Familiar
no Regional, Dom Moacir Silva
Arantes.
O cronograma de atividades prevê visitas às dioceses até o mês de
maio. É que, após essa data, será escolhido o novo bispo referencial da
Pastoral Familiar Regional, durante

a 58ª Assembleia Geral da CNBB.
“Pode ser Dom Moacir ou outro bispo a estar conosco”, comentou padre Cleber Alves de Matos, assessor
eclesiástico da Pastoral no Regional.

A primeira visita será na Diocese de
Jataí (GO), no dia 17 de fevereiro.
Nos dias 23 e 24 de fevereiro, será
a vez da Diocese de Uruaçu. Devem
participar das formações os agentes

da Pastoral Familiar. Posteriormente, a formação deve se estender para
aqueles que participam de outros
movimentos de família.
Nas formações nas dioceses, conforme padre Cleber, 50% do conteúdo será levado pronto e os outros
50% serão apresentados, de acordo
com a demanda de cada diocese. O
tema pré-matrimônio foi a escolha
da Pastoral a ser priorizada neste
ano de 2019. “Nós vamos levar o
conteúdo em dois momentos, falando um pouco sobre o pré-matrimônio e depois fazer uma avaliação”,
aﬁrmou padre Cleber.

Paróquia N. Sra de Lourdes tem novo pároco
No dia 20 de janeiro, o nosso arcebispo Dom Washington Cruz empossou o missionário redentorista padre José Bento de Oliveira como novo pároco da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, na Vila Jaraguá. A igreja matriz estava lotada de ﬁéis que aguardavam seu novo sacerdote. Na ocasião,
seguindo o rito próprio de posse, Dom Washington entregou ao padre os
objetos para que ele desempenhe suas funções: as chaves da igreja, do sacrário, além do Evangeliário, o batistério e a estola roxa. Após a celebração,
o padre se pronunciou a toda a comunidade, abraçou os presentes e disse
estar pronto para desempenhar a missão a ele conﬁada naquela paróquia.
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Lugares sagrados
para a vivência da fé
na Igreja de Goiânia
FÚLVIO COSTA

A

Arquidiocese de Goiânia conta, atualmente,
com quatro santuários. O
primeiro foi o Santuário
do Divino Pai Eterno, em Trindade, inaugurado em 1912, quando
havia apenas a Diocese de Goiás,
no estado. O segundo, é a conhecida Matriz de Campinas, que foi
declarada oﬁcialmente Santuário
Arquidiocesano de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no ano
2000, pelo então arcebispo Dom

Antonio Ribeiro de Oliveira. O
terceiro, Santuário Arquidiocesano Sagrada Família, foi criado por
Dom Washington Cruz, no dia 30
de dezembro de 2016. No Brasil, só
há mais um Santuário dedicado à
Sagrada Família. Ele ﬁca na Diocese de Campo Limpo (SP). O mais
famoso no mundo ﬁca em Barcelona, na Espanha. A construção é de
1882. O último a ser elevado a esta
dignidade é o Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida de

Goiânia. A cerimônia de elevação
foi presidida por Dom Washington,
no dia 11 de maio de 2018.
Esses lugares são fundamentais
e, quiçá, até indispensáveis para a
vivência da fé. Conforme o Código
de Direito Canônico, santuário “[é]
a igreja ou outro lugar sagrado, aonde os ﬁéis em grande número, por
algum motivo especial de piedade,
fazem peregrinações com a aprovação do Ordinário local” (Cân. 1230).
A peregrinação, o deixar as ati-

vidades cotidianas de nossas vidas
e colocar-nos a caminho dos santuários, é sua característica mais própria. Ao ire em peregrinação aos
santuários, os ﬁéis buscam meios de
salvação mais abundantes, pois esses lugares sagrados anunciam com
diligência a palavra de Deus, incentivando adequadamente a vida
litúrgica, principalmente com a Eucaristia e a celebração da penitência,
e cultivando as formas aprovadas de
piedade popular (cf. Cân. 1234).

Santuário Basílica do Divino Pai Eterno
Já se passaram 176 anos do achado do medalhão de barro, cozido
pelo casal de lavradores Constantino Xavier e Ana Rosa, até hoje. A
devoção nasce no seio familiar, reúne vizinhos, espalha-se pela comunidade do antigo Barro Preto, hoje
Trindade. Foi construída uma, duas,
três capelas, até o ano de 1878. Em
1911, os Missionários Redentoristas
começaram a animar a devoção. A
ação do Pai Eterno se fazia sentir na
vida dos romeiros vindos de diversos lugares do Brasil. Muitas pessoas visitavam o Santuário para buscar
alívio para seus males, fazer preces
ou pagar promessas. O referido santuário, conforme o livro “Santuário
Basílica do Divino Pai Eterno:
história, fé, devoção”, do padre
Antônio Gomes, CSsR, de 2008, é
conhecido, hoje, por Santuário velho
ou Matriz de Trindade, inaugurado
em 1912. A devoção, no entanto, não
para de crescer. Em 1943 – cerca de
cem anos depois que Constantino e
sua esposa encontraram o medalhão
–, o bispo de Goiás Dom Emanuel
Gomes de Oliveira abençoou a pedra fundamental do atual Santuário, conhecido no Brasil e no mundo
como Santuário Basílica do Divino
Pai Eterno, inaugurado, em 1974,
com a Novena e a Festa do Divino
Pai Eterno.
Medalhão original de barro cozido
Achado pelo casal Constantino
Xavier e Ana Rosa, por volta de
1843, quando cultivavam lavoura.
A peça, que mede 10 cm de diâmetro, está sob a guarda dos Missionários Redentoristas, no Santuário
Basílica.
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Imagem original
Confeccionada pelo artista pirenopolino Veiga Valle, por volta de
1845. Comprovam a originalidade
da obra o rosto de Nossa Senhora,
em que o artista retrata o de sua esposa, o V (de Veiga), formado pelos
dedos polegar e indicador da mão
esquerda do Filho, e o suporte na
base da imagem feita para ele encaixar a obra enquanto a produzia. É
apresentada aos romeiros somente
na festa, uma vez ao ano.
Evangelização
Além das missas diárias no Santuário Basílica, em Trindade, de segunda a sexta-feira: 7h e 19h30, aos
sábados: 7h, 10h, 15h e 17h30 e aos
domingos às 5h45, 8h, 10h, 12h, 15h
e 17h30, a Associação Filhos do Pai
Eterno (Aﬁpe) tem a missão de levar
o amor do Pai ao maior número possível de pessoas, com um trabalho
de evangelização por meio da TV,
pelas ondas de rádio e pela internet. Hoje, devotos, que por algum
motivo não podem ir a Trindade,
têm a possibilidade de acompanhar
as missas, novenas, terços e programas. Há ainda um trabalho de oração diário em que as Irmãs Carmelitas, que vivem no Carmelo, em Trindade, rezam pelos devotos do Divino Pai Eterno. Já, na Aﬁpe, as Irmãs
da Copiosa Redenção também têm
papel fundamental no recebimento
das intenções. Todos os dias, devotos de todo o mundo são lembrados
pelas orações.
Obras Sociais
As Obras Sociais são exemplos
do trabalho social e da missão evan-

gelizadora da Aﬁpe. Todos os dias,
milhares de pessoas de baixa renda
ou em situação de vulnerabilidade
social são beneﬁciadas por projetos
desenvolvidos graças às doações recebidas de devotos.
São ações promovidas: o atendimento às famílias carentes, desenvolvimento humano, construção e
reforma de centros sociais, assistências odontológica e psicológica,
oﬁcinas educativas, combate e prevenção ao uso de drogas, auxílio aos
estudos de jovens de baixa renda,
acolhida a idosos e cursos proﬁssionalizantes.
Em todas, o amor do Pai Eterno
se faz presente por meio da solidariedade dos devotos, voluntários,
colaboradores e Missionários Redentoristas. Sempre com o olhar
voltado àqueles mais fragilizados,
as Obras Sociais exercem diariamente o trabalho de cultivo da fé, da
espiritualidade, dos direitos e res-

ponsabilidades sociais, associado ao
acesso à educação, saúde, cultura,
esporte, lazer e alimentação.
Reitor
O missionário redentorista, padre Robson de Oliveira, foi empossado reitor do Santuário Basílica do
Divino Pai Eterno, em Trindade, no
dia 12 de janeiro passado. O templo estava lotado de peregrinos,
vindos das mais diversas regiões
do país. Dom Washington, em sua
homilia, motivou o reitor empossado a “manter viva a chama da
criatividade para responder aos
desaﬁos pastorais do nosso tempo”. O arcebispo disse ainda ao padre que é importante evangelizar
pelos meios de comunicação e ter
consciência para ediﬁcar a Igreja de
Cristo diante dos desaﬁos e pediu
prioridade no trabalho de formação
de lideranças e potencialização de
talentos e recursos.
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Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
(Matriz de Campinas)
O missionário redentorista padre
Marco Aurélio Martins da Silva, reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Matriz
de Campinas), empossado no dia 6
de janeiro, destacou a característica
mariana daquele ambiente de fé. “É
um lugar de encontro do povo de
Deus em vista do Reino, e Maria é
sua característica especial, sob dois
títulos, Nossa Senhora da Conceição, título mais antigo da paróquia,
e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que dá o nome ao Santuário, pois
aponta o nosso socorro que é Cristo.
Maria vem nos mostrar o perpétuo
socorro que é Jesus.”
Embora seja um santuário mariano, padre Marco Aurélio disse que
o Santuário é extremamente cristológico, cristocêntrico. “Cristo é o
centro desse santuário em vista do
que celebramos, da missão ofertada pelo próprio Deus, pelo Pai que
nos dá Jesus e ele nos oferece a possibilidade de celebrar a verdadeira fraternidade. Então, o santuário
tem essa característica especíﬁca, do
momento de encontro, fraternidade,
vivência profunda e responsável da
fé”, disse.
Com uma história que remonta ao
século XIX, quando houve as primeiras ocupações das terras da primeira
vila denominada de Campininha, a
igreja dedicada a Nossa Senhora da
Conceição foi elevada à dignidade de
freguesia pela lei provincial de 8 de
julho de 1843. A partir de 1894 até os
dias atuais, centenas de missionários
redentoristas trabalharam naquela
igreja. O primeiro título em reconhecimento aos serviços espirituais
prestados pela Matriz de Campinas,
a primeira igreja da região, se deu no

dia 30 de outubro de 2000, quando o
então arcebispo Dom Antonio Ribeiro de Oliveira concedeu ao templo o
título de Santuário Arquidiocesano
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
Foi elevado à dignidade de Sacrossanta Basílica Menor de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no dia 22
de maio de 2016, por Dom Washington Cruz. É o mais alto título honoríﬁco concedido diretamente pelo
papa a igrejas de reconhecido prestígio histórico e devocional.
Novenas
As novenas das terças-feiras
existem no Santuário do Perpétuo
Socorro desde a década de 1950.
Atualmente, há 16 horários de novenas, que começam às 6h e seguem
até 21h. De hora em hora, um missionário redentorista faz a celebração da novena, com a pregação –
uma homilia que possa realmente
alcançar o coração das pessoas. Durante todo o dia, no período das novenas, a igreja oferece o atendimento de conﬁssões, com vários padres
recebendo e acolhendo os ﬁéis com
misericórdia pastoral e evangélica,
em vista do bem comum e do Reino.
Obras Sociais
Segundo o reitor padre Marco
Aurélio, o Centro de Ação Social de
Campinas (CASC) é a maior obra
social presente no Santuário Basílica. “Nós temos mais de 400 famílias
cadastradas que recebem, mensalmente, cesta básica. Mas não oferecemos apenas a cesta, e sim um
trabalho que acolhe suas demandas
sociais, de higiene pessoal; é um trabalho de proﬁssionalização. Dentro
do CASC, nós temos uma parceria

muito boa com o SENAI, oferecendo curso de informática, de corte
e costura. Temos também atendimento médico, jurídico, psicológico, além de atividades como terapia
ocupacional, projetos de dança, que
beneﬁciam a família de modo geral.
Além disso, temos a Casa do Idoso.”
A Matriz de Campinas, junto com
nossa congregação redentorista,
tem ainda o Centro de Convivência
da Terceira Idade, um trabalho que
atende 200 idosos diariamente, com
exercício físico, hidroginástica, dança, crochê, bordado e outros.
Vida diária
As missas são celebradas nas segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, às 12h e 19h. Na terça-feira,
acontecem as 16 novenas de hora em
hora, das 6h às 21h. No sábado, há
missa às 17h também e no domingo
nos seguintes horários: às 7h, 8h30,
10h, 16h, 18h e 19h30. Os batizados
acontecem aos domingos, às 11h30.

Padre Marco Aurélio disse que
assume a missão conﬁada pela sua
congregação e pela Arquidiocese de
Goiânia, com o desejo de “fazer um
trabalho de evangelização: Praedicae
Verbum, anunciar a palavra fazendo
com que ela alcance o coração das
pessoas, possibilitando que a palavra seja viva nos corações. O meu
entusiasmo se une com o entusiasmo de dez missionários redentoristas – oito padres e dois irmãos consagrados, que integram nossa comunidade, unidos e sintonizados, para
realizar essa missão na Arquidiocese. Há o desejo renovado de que
aconteça e tenha qualidade pastoral
com discernimento de acolhida, discernimento de que possa fazer com
que as pessoas se sintam abraçadas
pelo próprio amor do Pai que, por
meio da intercessão de Maria, dá o
colo, e oferta a Palavra do Evangelho, dizendo: fazei tudo o que ele
vos disser”.

gia elétrica. O projeto, de acordo
com padre Rodrigo, responde à Carta Encíclica Laudato Si’ – sobre o cuidado da casa comum, do papa Francisco.
Integram ainda as obras sociais do
Santuário Sagrada Família, a escola
de música, a escola de idiomas, o
reforço escolar. Ainda há a livraria
que ﬁca aberta todos os dias até 22h.
A Pastoral do Empreendedor também tem feito um importante trabalho junto às famílias que sofrem com
problemas ﬁnanceiros. “Estamos

saindo quatro dias da semana para a
rua, respondendo ao desejo de uma
Igreja em saída. No caso da Pastoral
de Rua, em cada saída são oferecidas mais de 400 refeições, ou seja,1,6
mil refeições todas as semanas. A
carretinha, para oferecer banho solidário às pessoas em situação de rua,
está quase concluída. “É um projeto
que oferece banho quente e foi iniciado pelo Movimento Nacional da
Pastoral de Rua,”, aﬁrmou o reitor.

Santuário Sagrada Família
A prioridade de evangelização
no Santuário Sagrada Família é a
sua vocação por excelência, segundo
aﬁrmou o seu reitor, padre Rodrigo
de Castro. “O Santuário é um espaço
dentro da diocese, onde os ﬁéis têm
acesso à vida pastoral da Igreja. O
santuário é um lugar privilegiado
de encontro da fé, da proﬁssão de fé
das pessoas e um lugar por excelência, sempre pronto a prestar a assistência que as pessoas precisam”.
Enquanto a paróquia cuida do
ritmo ordinário da vida pastoral,
conforme explicou padre Rodrigo,
o santuário cuida de forma extraordinária. Por isso, ele é um espaço de
busca como se faz em uma romaria.
“O santuário exige sair de si e ir até
lá. Ao contrário da paróquia que é vizinha, está no quintal, na vida da família, o santuário, é um lugar de ascese, de uma necessidade espiritual
da vida das pessoas. Aqui, nós temos
um duplo sentido: ele é santuário da
família e também de adoração perpétua da Eucaristia. Nós somos a única
igreja em Goiânia que não fecha. Está
24h de portas abertas por causa da
adoração perpétua. Somos um Santuário Eucarístico por excelência. As
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famílias vivem essa graça de serem
alcançadas por uma igreja aberta, um
padre no confessionário, por acesso
aos sacramentos. O santuário é um
espaço de acesso”, explicou.
Missas
O Santuário Sagrada Família oferece cinco missas todos os dias (6h30,
12h, 15h, 19h30, 22h) e oito missas
aos domingos (6h30, 8h, 10h15, 12h,
15h, 17h, 19h30, 22h). Destaque para
o horário das 22h, que tem crescido
em número de participação.
Obras Sociais
Pastoral de Rua, Pastorais Sociais, cesta básica, bazar social, a
clínica que conta com mais de 25 especialidades e mais de 300 pessoas
atendidas todos os dias, por meio
de tratamento médico, odontológico
e psicológico. O Santuário Sagrada
Família é a primeira experiência de
igreja com o projeto Mediar é Divino, atuando com a mediação e a
conciliação. O Ecoponto também é
uma experiência pioneira em igreja.
Trata-se de um projeto em parceria
com a Enel, em que as pessoas trocam resíduos descartáveis por ener-
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Paróquia e Santuário Nossa Senhora Aparecida
A elevação deste quarto Santuário na Arquidiocese de Goiânia,
que aconteceu no dia 11 de maio de
2018, tem um signiﬁcado muito peculiar. Primeiro, pela característica
mariana e pela história signiﬁcativa
desta igrejinha para o povo de Aparecida de Goiânia. Essa comunidade
nasceu como ponto de apoio para
os romeiros e padres que vinham
de Aparecida (SP). Os missionários
redentoristas tinham a cidade como
ponto de apoio para poderem chegar
à Campininha das Flores, hoje, Setor
Campinas, e de lá chegar até a cidade de Trindade. Então, esse era o primeiro ponto dentro da Arquidiocese
de Goiânia, que foi Arquidiocese de
Goiás por muito tempo. Esse tripé
que nós temos: Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida de Goiânia; Divino Pai Eterno, em Trindade; e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em
Campinas, que é o ícone entregue nas
mãos dos Redentoristas pelo papa,
para que eles pudessem fazê-la conhecida no mundo inteiro, porém os
missionários estavam vindo de Aparecida (SP), da Casa da Mãe.
Frei Ednilson Vaz, ofm, reitor da
Paróquia e Santuário de Nossa Senhora Aparecida, desde 15 de julho de
2018, comentou que tem construído,
junto com o povo, o sentido daquele
santuário. “Aqui, temos feito um lugar para os peregrinos que vão para
Aparecida (SP). Antes de partir em romaria, eles participam da missa e seguem em frente. Nós estamos criando
programações para modiﬁcar o ritmo
anterior, com Adoração ao Santíssimo
nas quintas-feiras, com conﬁssões e
bênção do Santíssimo toda quinta-feira. Nós temos o terço rezado toda
quinta-feira à noite pelas famílias,
devoção a Nossa Senhora Aparecida
toda terça-feira. Estamos recuperando a devoção aos co-padroeiros que
estão no altar, isto é, Santa Luzia, São
Sebastião, São José, Sagrado Coração
de Jesus. Já ﬁzemos o tríduo de Santa
Luzia com boa participação e festa em
seu dia; celebramos o tríduo e a festa de São Sebastião. Então, nós temos

uma programação intensa durante o
ano, levando em conta que somos um
santuário”.
O Santuário caminha no sentido de
recuperar todas as festas que são ou já
foram de devoção naquela igreja, desde os primeiros anos do século passado. Em 2022, a igreja celebrará 100
anos. Outro aspecto a ser mencionado
é que o Santuário Nossa Senhora Aparecida tem um caráter histórico, cultural e religioso muito forte, porque a
cidade começou em torno dele e foi
um dos motivos para que essa igreja
recebesse o título. Ele ganha uma importância ainda maior para que seja
valorizado esse patrimônio e levado
adiante a herança que recebeu.
Vida diária
O Santuário conta com atendimento das terças-feiras aos sábados,
com conﬁssões nas terças-feiras e
quintas-feiras o dia inteiro, sexta-feira pela manhã, e no sábado com
agendamento. Pelo menos dez pastorais, grupos e movimentos estão trabalhando permanentemente, e a vida
do Santuário, segundo seu reitor, está
cada dia mais movimentada. “Na

medida em que estamos nos preparando para realizar uma assembleia
logo mais no ﬁm do ano, para levar
mais adiante todas essas questões, a
característica de santuário, de paróquia, de comunidade, que são muito importantes, devem ser reﬂetidas
para criar uma identidade mais deﬁnida. Esperamos que nosso santuário
seja conhecido futuramente por aquilo que ele pode oferecer. No momento, não oferecemos muita coisa, mas
já demos passos. É questão de tempo
para imprimirmos uma identidade
própria”, declarou o frade.
Obras sociais
Frei Ednilson pontua que são
obras sociais não somente as iniciativas materiais. “Quando você tem
ministros visitando doentes, chegando às pessoas carentes, pessoas idosas, entendemos que além de ser um
trabalho pastoral, também é social,
porque não vemos médicos e enfermeiros visitando doentes nas casas.
Portanto, acredito que isso também é
social. Nós criamos recentemente um
grupo chamado Pastoral da Solidariedade, ele está se aprimorando e nossa

intenção é dar assistência material e
alimentícia às famílias mais carentes.
Já foi feita uma primeira remessa de
doações em janeiro e a intenção é continuar esse trabalho.”
Peregrinações
Pensar na recepção e acolhida do
peregrino é uma lacuna que precisa ser preenchida. “Tem muita gente de fora vindo fazer suas orações e
pagar promessas aqui. O nosso desaﬁo é: como trabalhar com esse peregrino que chega? Que estrutura a
gente pode oferecer para o romeiro,
o peregrino que passa aqui? Ele não
é aquele romeiro como o de Trindade, de Aparecida (SP), porque a nossa estrutura ainda está se formando.
Ainda não temos uma sala dos milagres, como Trindade, algo a se pensar
para um futuro próximo. Temos situações de peregrinos que querem um
lugar para dormir, mas não tem. Tem
muita coisa para ser construída. Gente que pede auxílio, que quer deixar
uma lembrança de um milagre que
recebeu. Mas nós estamos pensando e
preocupados em melhorar tudo isso”,
aﬁrmou frei Ednilson.

Dom Washington Cruz
“Os santuários são, na Igreja, lugares propícios para a oração, a adoração, a escuta da palavra de Deus e a
conﬁssão. Existem as paróquias onde frequentamos, todos os dias, a Santa Missa e há esses lugares especiais
providenciados por Deus para nos socorrerem ao longo do ano, em alguns momentos. Peregrinar aos santuários é como fazer um retiro espiritual. Santuário não é uma paróquia onde nos reunimos todos os domingos
na comunidade, mas é de grande ajuda e importância para o nosso proveito espiritual e renovação da nossa
fé, participando dos sacramentos, ouvindo a palavra de Deus. E cada caso é um caso: Santuário do Divino Pai
Eterno é para ir em busca do Pai; o Santuário do Perpétuo Socorro é para buscar a Mãe; e a mesma coisa o Santuário Nossa Senhora Aparecida, porque ambos são marianos. O Santuário Sagrada Família é ligado à mística
da família de Nazaré e à Sagrada Eucaristia.”
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Padre Robson assume novamente
reitoria do Santuário Basílica Divino Pai Eterno
ENTREVISTA

Pe. Robson de Oliveira

Qual é o carisma do Santuário
Divino Pai Eterno?
A igreja é a Casa de Deus. Nela,
os irmãos se encontram, partilham,
rezam, testemunham as maravilhas
que o Pai Eterno faz em suas vidas
e agradecem por todo o amor e o
cuidado que Ele tem por cada um
de Seus ﬁlhos e ﬁlhas. O Santuário
Basílica do Divino Pai Eterno não
poderia ser diferente. É um lugar
que representa a fé de milhares de
pessoas, ﬁéis peregrinos, ﬁlhos e ﬁlhas do Pai Eterno. Aqui, se reúnem
devotos de diferentes culturas, diferentes lugares, mas que têm em comum a fé, a convicção de que existe
um Deus que é Pai e que nos ama
incondicionalmente.
Por meio do trabalho incansável de evangelização de todos nós,
Missionários Redentoristas, tanto os
que estão atuando nesta Casa San-
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ta, quanto os que já passaram pela
administração deste Santuário – e
eu me incluo nesta lista, pois já estive à frente dele também em outro
momento, durante 11 anos – milhares de pessoas puderam sentir,
conﬁrmar esse amor e conseguiram
alcançar grandes feitos em suas vidas. Tenho muito orgulho de poder
voltar para dar continuidade a esse
trabalho que já é realizado.
Quais são as obras sociais do
Santuário?
O Santuário Basílica, em si, não
é responsável por nenhuma obra
social. No entanto, por ser administrado pelos Missionários Redentoristas da Província de Goiás, existe
uma forte presença do trabalho que
é desempenhado nas Obras Sociais
Redentoristas, com crianças, jovens,
adultos e idosos, em regiões carentes
de Trindade. E, de forma especial,
podemos citar a Vila São Cottolengo, que é também conhecida como
o Santuário do Irmão. É um local
muito importante para Trindade,
com mais de 60 anos de existência,
e se tornou referência no tratamento à pessoa com deﬁciência. A Vila,
hoje, é um dos pontos mais procurados também pelos romeiros que
visitam a Casa do Pai e acaba sendo
um complemento para a renovação
da fé de todos os que vão até lá e co-

nhecem a realidade dos irmãos que
ali vivem.
Como é a vida diária (atividades)
do Santuário?
O Santuário Basílica é uma casa
de acolhimento, oração, adoração e
celebração. Em nossa comunidade,
somos 15 religiosos, Missionários
Redentoristas, a serviço do povo de
Deus. Temos, aqui, a tarefa diária
de acolher os romeiros, com muito
carinho, amor, especialmente, nas
conﬁssões, onde acontece também
um direcionamento espiritual. Além
disso, temos a Santa Missa e as Novenas, celebradas diariamente e que
contam com as transmissões aos sábados e domingos para todo o Brasil.
Quais as expectativas do senhor
com a volta para o Santuário?
O Santuário Basílica de Trindade
faz parte da minha vida, da minha
história, não somente como sacerdote, mas, também, como devoto, ﬁlho
do Divino Pai Eterno. E é muito bom
perceber o quão longe pode chegar
esse amor de Deus Pai, que é inﬁnito e verdadeiro. Tenho muitas lembranças boas do tempo em que estive
como reitor e, agora, com essa oportunidade de voltar, confesso que é
um sentimento um tanto estranho.
É como quando se deixa uma casa
para que outros tomem conta, mas,

quando a gente volta, é como se nunca tivesse saído. São muitas as expectativas e os desaﬁos, principalmente,
na construção da Nova Casa do Pai,
que é o projeto mais especíﬁco que
nós temos hoje. Mas esperamos que,
muito em breve, coisas novas sejam
apresentadas como uma grande surpresa para o povo de Deus.
E temos ainda a Romaria 2019
que é o nosso grande evento anual.
Uma Festa tão bonita, com a qual
conseguimos evangelizar tantas
pessoas, tocar tantos corações. Eu
estou rezando, meditando e pensando muito no tema para apresentar
ao nosso arcebispo metropolitano,
Dom Washington Cruz, e também
aos meus confrades, os religiosos
que vivem nesta comunidade. Assim que for aprovado, juntos, poderemos começar a propor as reﬂexões que serão tratadas no período
da Festa que, este ano, acontece de
28 de junho a 7 de julho. Esperamos
que seja uma Festa melhor e ainda
mais bonita do que todas as que já
foram realizadas.
Que este lugar continue sendo
fonte de bênçãos e graças para todos
os devotos que nos visitam com tanto carinho e com tantos exemplos de
fé. É isso que fortalece este Santuário e é também o que dá força para
tantos outros peregrinos que, todos
os dias, passam por aqui.
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LEITURA ORANTE

Ó Senhor, tuas palavras são nossa alegria!

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘E se admiravam das palavras cheias de graça que saíam da sua boca’’ (Lc 4,22)

Texto para a oração: Lc 4,21-30 (página 1274 – Bíblia das
Edições CNBB).
1. Ambiente de oração: Eleve o pensamento a Deus. Respire lentamente, procurando acalmar o coração. Após um
breve momento de silêncio, faça o sinal da cruz. Invoque
a luz do Espírito Santo, se preferir, cantando: “a nós descei divina Luz...”

RAPHAEL ALIEVI (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

A

o celebramos o 4º Domingo do
Tempo Comum, o Evangelho nos
convida a assumirmos uma atitude de admiração acerca da autoridade de Cristo, onde quer que estejamos,
nos lugares mais distantes ou com nossa
parentela. Ele é o Senhor e fala palavras de
vida eterna.
O evangelista Lucas nos apresenta Jesus,
que fala com autoridade, na Sinagoga, e todos se admiram: “Este não é Jesus, ﬁlho de
José?” (Lc 4,22). Nas Escrituras Sagradas,
Cristo é aquele que tem palavras de vida
eterna, o Bom Pastor que as ovelhas escutam (Jo 10,3). O nosso Senhor Jesus é um
Homem da palavra, Ele é a Palavra. Quando fala, tem autoridade, porque Ele fala

aquilo que vive e vive aquilo que fala; vive
para fazer a vontade do Pai e chama todos,
por meio de atos e palavras, para fazer a
vontade do Pai.
Meus irmãos e minhas irmãs, abramos
o coração para as palavras de Cristo, procurando rejeitar todas as atitudes que nos
afastam de Deus, que, por vezes, nos impedem de reconhecer Cristo como o portador
da palavra sempre nova. Transformemos
em atos de vida as palavras cheias de graça
que Jesus nos fala por meio do Evangelho.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Hb 9,15.24-28; Mc 3,22-30. 3ª-f.: Hb 10,1-10; Mc 3,31-35. 4ª-f.: Hb 10,11-18; Mc 4,1-20. 5ª-f.: Hb 10,1925; Mc 4,21-25. 6ª-f.: Hb 10,32-39; Mc 4, 26-34. Sábado: Apresentação do Senhor, festa – Ml 3,1-4 ou Hb 2,14-18; Lc 2,22-40 mais breve:
2,22-32. Domingo: 4º Domingo do Tempo Comum – Jr 1,4-5.17-19; 1Cor 12,31 – 13,13 ou (mais breve): 1Cor 13,4-13; Lc 4,21-30.
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2. Leitura atenta da Palavra: Leia o texto uma, duas ou mais
vezes. Identiﬁque as palavras do evangelista, as palavras
de Jesus, a atitude da multidão. Com os olhos fechados,
imagine a cena.
3. Meditação livre: Procure identiﬁcar-se no Evangelho.
Coloque-se no lugar de alguns personagens. Identiﬁque
o que o texto tem a lhe dizer. Qual personagem mais
chamou sua atenção? Qual palavra, atitude falou ao seu
coração?
4. Oração espontânea: Por ﬁm, reze! Gaste um bom tempo
na oração. Agradeça a Deus por esse momento de oração
e renove o seu compromisso com Ele, assumindo o que
Jesus diz como verdadeira palavra de salvação.
4º Domingo do Tempo Comum – Ano C. Liturgia da Palavra: Jr 1,4-5.17-19; Sl 70(71),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17(R/.
cf.15ab); 1Cor 12,31-13,13; Lc 4,21-30 (Jesus e os nazarenos).
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