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PALAVRA DO ARCEBISPO

RUMO AO MUTICOM!
A evangelização é o foco
da nossa comunicação

F

oi com imensa alegria que
concordamos em sediar o 11º
Mutirão Brasileiro de Comunicação ‒ Muticom 2019, a
pedido de Dom Darci José Nicioli,
presidente da Comissão Episcopal
Pastoral para a Comunicação da
CNBB. Acreditamos que esse evento de âmbito nacional, marcado para
julho deste ano, terá importantíssimo
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
papel formador e motivador para os
que atuam na comunicação da Igreja.
Ao mesmo tempo, o Muticom certamente despertará interesse de novos colaboradores para o trabalho na área, tão
necessário para ampliar a divulgação da mensagem salvíﬁca
do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo em nossa sociedade, carente de esperança e da paz verdadeira, que só Ele
pode nos dar.
Contamos com toda a Igreja de Goiânia na divulgação do
Muticom 2019, para que um grande número de pessoas possa usufruir do conhecimento que nele será compartilhado e
da troca de experiências, a partir do estudo do seu tema: Comunicação, Democracia e Responsabilidade Social.
Temos grande esperança nos frutos desse evento para
nossa Igreja. Convido os párocos a participarem dele e a motivarem a participação dos leigos das suas paróquias. Esperamos, especialmente, signiﬁcativo engajamento das equipes
de Pastoral da Comunicação.
Em breve, divulgaremos a programação completa do Mutirão Brasileiro de Comunicação, a realizar-se no Centro Pastoral Dom Fernando (CPDF), que será transformado na Cidade
da Comunhão, conforme o projeto do evento. As inscrições já
estão abertas e podem ser feitas pelo site: muticom.com.br

Editorial
Dois importantes eventos são destaque desta edição do Jornal Encontro
Semanal: a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que aconteceu no Panamá,
de 22 a 27 de janeiro, e o lançamento
do Mutirão Brasileiro de Comunicação, que será sediado na Arquidiocese
de Goiânia, nos dias 18 a 21 de julho,
no Centro Pastoral Dom Fernando
(CPDF). No caso do evento nacional,
o seu objetivo é reunir comunicadores
de todo país, para reﬂetir sobre “Comunicação, Democracia e Responsa-

bilidade Social”. Na reportagem
de capa, sobre a JMJ, apresentamos
testemunhos de jovens da nossa arquidiocese, leigos e sacerdote, que
trazem como bagagem a sua experiência do evento. Outro conteúdo
importante neste número é a mensagem do Papa para o 53º Dia Mundial
das Comunicações Sociais, celebrado no dia 24 de janeiro, festa de São
Francisco de Sales.
Boa leitura!

APELO DO PAPA
A importância que estamos conferindo a esse encontro e a
escolha do seu tema respondem, pela providência divina, ao
apelo que o papa Francisco faz ao mundo todo, em sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações, divulgada no
dia do lançamento do Muticom (24), com o tema: “Somos
membros uns dos outros (Ef 4,25): das comunidades de redes sociais à comunidade humana”.
O Santo Padre pede para reﬂetirmos sobre “o fundamento
e a importância do nosso ser-em-relação e descobrir, nos vastos desaﬁos do atual panorama comunicativo, o desejo que o
homem tem de não ﬁcar encerrado na própria solidão”. Convida-nos a crescer na compreensão recíproca e não apenas
multiplicar conexões virtuais. Questiona como poderemos
reencontrar a verdadeira identidade comunitária na consciência da responsabilidade que temos uns para com os outros, inclusive na rede on-line. O Sumo Pontíﬁce aponta que o
caminho “vai do indivíduo que sente o outro como rival para
a pessoa que nele reconhece um companheiro de viagem”.

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
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Formada Comissão da Pastoral Familiar

A

pós quatro meses em formação, a Comissão Paroquial da Pastoral Familiar
foi enviada em missão
pelo nosso arcebispo, Dom Washington Cruz, em missa presidida
no dia 27 de janeiro. No dia 26, Dom
Moacir Silva Arantes, bispo auxiliar
e coordenador de Pastoral da Arquidiocese de Goiânia e bispo referencial da Pastoral Familiar no Regional Centro-Oeste da CNBB, reﬂetiu,
com o grupo formado a princípio
por 15 casais, sobre o tema “A importância da formação na Pastoral
Familiar”.
“Hoje, concluímos os dez dias de
formação que esses irmãos ﬁzeram
para constituir a pastoral. Nossa reﬂexão foi sobre a necessidade de formar os agentes da pastoral, porque
não basta ao agente só desenvolver
trabalhos e atividades, ele também
tem que se preparar. Por isso, a Pastoral Familiar deve ter um grupo de
pessoas, cujo trabalho é cuidar dos
outros agentes com o objetivo de
criar oportunidades de reﬂexão, de
oração, de espiritualidade, e desenvolver temas de estudo”, explicou.

Na Arquidiocese de Goiânia,
conforme Dom Moacir, o grupo
responsável por essas formações e
cuidado nas paróquias é a Comissão
Arquidiocesana da Pastoral Familiar. “Essa Comissão é responsável
pelas formações. Os padres reúnem
as pessoas e a Comissão Arquidiocesana vai até elas, conceder a formação, levando-as ao conhecimento
da pastoral e dos trabalhos que ela
desenvolve”, disse Dom Moacir.
O casal coordenador na Paróquia
Nossa Senhora do Rosário, Marcelo
Arriel Ferreira e Elisângela Raquel
Oliveira, convida mais pessoas a
participar da Comissão recém-formada. “Nosso grupo não é formado
apenas por casais, mas por aqueles
que quiserem colaborar. Por isso, estamos abertos a acolher novos integrantes para começarmos a atuar.”
ORIENTAÇÕES
A Comissão Arquidiocesana da
Pastoral Familiar orienta que cada
paróquia tenha sua Comissão Paroquial da Pastoral Familiar, independente se há movimentos de casais. De
acordo com Dom Moacir, se na paró-

quia há movimentos, eles devem ser
integrados à Pastoral Familiar. A iniciativa de formação na Arquidiocese
vai continuar nas demais paróquias.
“Nós estamos implantando a Pastoral Familiar, conforme a Arquidiocese nos pede. Algumas paróquias têm
atividades para as famílias, mas não
é ainda a Pastoral Familiar, porque
não segue o roteiro e orientações que
a Igreja no Brasil pensou e propôs.

O trabalho da Comissão é implantar, conforme as orientações, e a paróquia que desejar, basta convidar
a coordenação Arquidiocesana, por
meio do Antônio e da Francisca, que
eles vão juntos com a equipe, até a
paróquia, fazer todo o trabalho e
deixar a equipe montada e formada
para o padre conduzir na realização
das atividades propostas”, aﬁrmou
ainda Dom Moacir.

Paróquia Nossa Senhora
Rainha dos Apóstolos
celebra São Sebastião
Foto: Rudger Remígio

Foto: Fúlvio Costa

Visita Pastoral à Comunidade
Terapêutica Luz que Liberta

Foto: Rudger Remígio

na Paróquia Nossa Senhora do Rosário

O bispo auxiliar e coordenador
arquidiocesano de Pastoral, Dom
Moacir Silva Arantes, visitou a
Comunidade Terapêutica Luz que
Liberta, no dia 24 de janeiro. Na
ocasião, ele presidiu a Santa Missa
com a participação da comunidade
de homens que estão em processo
de recuperação da dependência
química, além de leigos e consagrados da Comunidade Luz da
Vida. Ao reﬂetir sobre o Evangelho
do Dia (Mc 3,7-12), o bispo comentou que a presença do Senhor puriﬁca nosso ser. “Deus não nos pensou para o pecado ou para a tristeza na vida dos outros. Ele tem um
projeto de felicidade para todos
nós, mas o mundo está aí para nos
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roubar a alegria, a saúde, a família
e até a nossa salvação. Há, porém,
em cada um de nós, o desejo de
Deus. Por isso, somos chamados
a conhecê-lo, porque dessa forma
superamos qualquer diﬁculdade,
uma vez que ele é projeto, modelo
e nós seus imitadores.”
As visitas pastorais às Comunidades Terapêuticas têm o objetivo de aproximar a Igreja das
comunidades e divulgar o projeto
de estruturação da Pastoral da Sobriedade, que está em andamento
na Arquidiocese. Até agora, além
da Comunidade Luz que Liberta,
Dom Moacir já visitou a Comunidade Maria de Nazaré e a Fazendinha Feminina Senhor Jesus.

A Comunidade São Sebastião, da Paróquia Nossa Senhora
Rainha dos Apóstolos, celebrou
a festa do seu padroeiro, no dia
19 de janeiro. Dom Washington
Cruz presidiu a celebração na
igreja matriz, que contou com a
presença de toda a comunidade
e do prefeito de Goiânia, Iris Rezende, junto com sua comitiva. O
arcebispo aproveitou o momento
para elogiar o padre Sidney Alves de Souza, administrador paroquial, e todos os paroquianos,
pela construção do belo templo
da igreja matriz. “Esta igreja nos
aponta para dias belíssimos. O
terreno doado pelo prefeito Iris
Rezende, em sua gestão ante-

rior, não foi em vão”, disse. Ao
se referir ao Santo festejado, Dom
Washington aﬁrmou que o Santo
Guerreiro fez a vontade de Deus.
“Para nós, os santos não são apenas pontos de chegada, mas ﬂechas que apontam para Deus.”
Por ﬁm, o arcebispo pediu, em
nome da comunidade, que o prefeito construa, para o bem da população do Setor Eldorado, uma
praça nas proximidades da igreja,
a ﬁm de ser um espaço de convivência e qualidade de vida para
todos. No ﬁnal da Santa Missa,
padre Sidney, em nome da comunidade, presenteou Dom Washington com uma imagem de
São Sebastião.
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FIQUE POR DENTRO

CNBB e Arquidiocese de Goiânia
Fotos: Rudger Remígio

lançam Muticom 2019
ELIANE BORGES

N

o dia 24 de janeiro, pela
manhã, na Cúria Metropolitana, foi realizado o lançamento do Mutirão Brasileiro de Comunicação – Muticom 2019,
que acontece de 18 a 21 de julho deste
ano, e pretende reunir comunicadores
de todo país para reﬂetir sobre “Comunicação, Democracia e Responsabilidade Social”. A solenidade marcou
a abertura oﬁcial do processo de preparação ao evento, cujas inscrições já
estão abertas pelo site muticom.com.
br, onde o participante pode escolher
também as opções de hospedagem. A
programação completa do Muticom
2019 será apresentada na Reunião
Mensal de Pastoral da arquidiocese,

para a qual serão convidados, especialmente, os agentes da Pastoral da
Comunicação.
Realizado a cada dois anos, o Muticom busca aprofundar estudos, trocar conhecimentos e promover análise crítica sobre as políticas e práticas
de comunicação no âmbito da Igreja
e da sociedade. Para alcançar esse
objetivo, reúne comunicadores em
geral; proﬁssionais, leigos e personalidades eclesiais que atuam na Comunicação da Igreja Católica, seja na
Pastoral da Comunicação ou nos diversiﬁcados meios; docentes, pesquisadores e estudantes de Jornalismo e
outros cursos da área.
Promovido desde 1998 pela Confe-

rência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), esta 11ª edição do Muticom
será sediada pela Arquidiocese de
Goiânia. As duas entidades foram
representadas no lançamento, respectivamente, pelo Ir. Diego Joaquim,
coordenador regional do evento, e
pelo coordenador geral, Dom Levi
Bonatto, bispo auxiliar de Goiânia e
referencial para a Comunicação da
Arquidiocese e do Regional Centro-Oeste da CNBB.
Dom Levi, que falou também em
nome do arcebispo Dom Washington
Cruz, deu boas-vindas às personalidades presentes e aos veículos de
comunicação que realizavam a cobertura, explicando que este lançamento foi dirigido a toda sociedade, por
meio do convite à imprensa. Falando sobre a importância do Muticom
para o desenvolvimento qualitativo
da comunicação no Brasil, na Igreja e
na Arquidiocese de Goiânia, o bispo
enfatizou que a comunicação na Igreja
está sempre a serviço da evangelização, e que precisamos nos comunicar
mais e melhor, para levar a mensagem
de Jesus Cristo a todos, pois ela trans-

forma vidas. “Contamos com a Igreja
em Goiânia e em todo Brasil na divulgação do Muticom 2019”, conclamou.
Ir. Diego representou a presidência da CNBB, que tem à frente Dom
Darci José Nicioli. Ao apresentar o
projeto do encontro, destacou o necessário despertar da consciência de
cada cristão quanto à sua responsabilidade social para com a comunicação e a democracia. Ele chamou atenção para os grandes proﬁssionais de
comunicação que serão conferencistas, como João Paulo Charleaux, Nilson Klava e Ciro Marcondes Filho,
além de muitos outros que serão divulgados em breve. A interatividade
entre os participantes será estimulada por meio de diversas estratégias,
sendo uma delas a possibilidade de
hospedagem e alimentação no local
do evento. Segundo o coordenador,
para que esse Muticom alcance o objetivo proposto, a partir do conceito
de “Cidade da Comunhão”, é muito importante compartilhar ideias,
experiências e conhecimentos, mas
também os espaços de convivência
comunitária.

Amado, por dirigentes e docentes
das escolas de Comunicação e de
Engenharia e da PUC TV, que estão colaborando na organização da
programação. O professor Wolmir
destacou a importância do Mutirão
Brasileiro de Comunicação também
para a academia, como uma oportunidade de troca de conhecimentos
aos estudantes, docentes e pesquisadores. “A construção de uma democracia ética passa pelos caminhos
da comunicação que é feita pela comunidade”, disse o reitor. A PUC
TV montará estúdio na “Cidade da

Comunhão”, de onde transmitirá
reportagens sobre o evento a serem
produzidas com a participação de
acadêmicos e docentes da Escola de
Comunicação.
Outras grandes instituições parceiras e apoiadoras do evento estiveram representadas no lançamento do Muticom: a Associação dos
Filhos do Pai Eterno – Aﬁpe, a empresa Apoio e a Difusora Pai Eterno.
Além dessas, o Muticom já conta
com o apoio da agência Parresia e da
Associação Católica de Comunicação – Signis Brasil.

Cidade da Comunhão
O espaço de realização do Muticom 2019 será o Centro Pastoral Dom
Fernando, e o projeto prevê transformar o CPDF em uma “Cidade da Comunhão”, onde os participantes poderão seguir a ampla programação
de forma dinâmica. Isso será possível graças à estrutura de palestras e
de Trilhas Temáticas, para abordagem dos três aspectos do tema central. O percurso pelas trilhas é de
escolha de cada participante, que
transitará pelos temas e atividades
do seu interesse – com inscrição prévia e havendo disponibilidade no lo-

cal. Além de percorrerem as trilhas,
com programação mista de conferências, workshops, stand-up, cases,
os participantes poderão apreciar a
programação cultural, com shows e
apresentações diversas. A novidade
será o Espaço High Tech – High Touch, uma feira midiática, com produtos de comunicação e exposição de
inovações tecnológicas.
A Pontifícia Universidade Católica de Goiás é uma das principais
entidades apoiadoras do Muticom
2019 e foi representada no lançamento por seu reitor, prof. Wolmir

Eventos integrados
Para dar testemunho de comunhão, o Muticom vai acolher três
eventos aﬁns: o Encontro de Jornalistas CNBB, o 1º Encontro de Jovens Comunicadores da Signis Brasil Jovem
e a entrega do tradicional Prêmio de
Comunicação da CNBB, instituído há
mais de 50 anos. A proposta é oferecer
uma signiﬁcativa experiência de estudo, convivência, organização coletiva,
celebração da fé e do compromisso
com a comunicação, a democracia e o
engajamento social.
O lançamento do Muticom foi marcado para o dia 24 de janeiro porque a
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Igreja celebra, nesta data, a memória
de São Francisco de Sales, padroeiro
dos jornalistas, e é quando o papa divulga sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que
será comemorado no dia 2 de junho.
“Somos membros uns dos outros (Ef
4,25). Das Comunidades às Comunidades” é o tema da mensagem, que
sublinha a importância de restituir à
comunicação uma perspectiva ampla,
baseada na pessoa e enfatiza o valor
da interação entendida sempre como
diálogo e oportunidade de encontro
com o outro.

Organização
A comissão organizadora nacional do
Mutirão Brasileiro de Comunicação deste ano está constituída pelos seguintes
membros: Dom Darci José Nicioli (presidente), Dom Levi Bonatto (coordenador
geral), Padre Rafael Vieira (CNBB Nacional/Ambiente Acadêmico), Pe. Xavier
(CNBB Nacional), Ir. Diego Joaquim e Fúlvio Costa (CNBB Regional), Pe.
Vitor Simão, jornalistas Eliane Borges e Talita Salgado (Arquidiocese
de Goiânia), Profa. Sabrina Moreira (representante da PUC Goiás), Prof.
Ricardo Alvarenga (Signis /BR) e Marcos Tullius (Pascom nacional) e
Fernanda Freitas (secretária).
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Jornada Mundial da Juventude 2019
A experiência de quem participou

CORAGEM

As palavras do papa Francisco, na
missa de envio da JMJ no Panamá, no
último dia 27, “Jovens, vocês não são
o futuro, mas o agora de Deus”, foram

marcantes para o jovem Jânio Coelho
de Sousa, 32 anos, da Paróquia Santa
Clara e São Francisco de Assis, de Aparecida de Goiânia. Esta foi a terceira
Jornada Mundial da Juventude de que
ele participou. “Todos os jovens deveriam fazer o sacrifício de participar
dessa experiência de viver uma jornada. É um encontro de muita alegria,
diversão, de multiplicar amizades,
aprender novos idiomas, culturas e de
um encontro profundo com Deus”, declarou. Resumindo em uma palavra o
encontro mundial da juventude com o
papa, ele destacou: “coragem”. “Essa
palavra esteve muito presente nas catequeses dos bispos nas paróquias e
também nos discursos do Santo Padre”, enfatizou.
Sobre o lema do evento, a resposta
de Maria ao anjo, ele também comentou: “Não podemos ter medo, assim
como Maria encheu-se de coragem e
disse o seu ‘sim’, devemos ter coragem
de assumir nossa missão na Igreja e na
sociedade. O papa destacou muito a
importância de Maria, do seu ‘sim’, dizendo que ela, sem dúvida, é uma ‘inﬂuencer de Deus’ (uma inﬂuenciadora).
Mesmo sem redes sociais, tornou-se a
mulher que maior inﬂuência teve na
história”, declarou.

DISCIPULADO

Sávio Santos Martins, de 22 anos, da
Paróquia Salesiana Sagrado Coração de
Jesus, da Vila Nova, participou das edições da JMJ no Brasil (Rio de Janeiro), da
Polônia e, agora, do Panamá. Em seu de-

poimento, ele enfatizou a graça de poder
experimentar o protagonismo juvenil por
meio do discipulado proporcionado pela
Jornada Mundial da Juventude. “A jornada nos proporciona novas amizades,
uma experiência cultural. É muito rico
poder estar com milhares de jovens do
mundo inteiro, ouvindo os ensinamentos da Igreja. Este evento acaba se tornando para mim uma forma de reabastecer a minha caminhada cristã, sobretudo
no aspecto juvenil. Diante do tema desta
edição ‘Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se mim segundo a tua palavra’, a maior
expectativa se tornou o protagonismo juvenil, por meio da entrega à vontade de
Deus e da motivação do papa Francisco,
que nos anima a sermos alegres discípulos de Cristo, sendo, cada vez mais,
jovens evangelizadores de outros jovens,
para que a JMJ não seja apenas um evento, mas algo que colocamos em prática
no retorno para nossas atividades.”

países do mundo. Uma grande festa da Igreja que, em unidade, celebrou
a resposta de Maria ao anjo: “Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim
segundo a tua palavra” (Lc 1,38).

PERSEVERANÇA
Fotos: JMJ 2019

De 22 a 27 de janeiro, o Panamá, pequeno país da América Central,
sediou a Jornada Mundial da Juventude. O evento, como de costume,
contou com a participação do papa e de milhares de jovens vindos de 156

“A cada momento que o Santo Padre
pedia coragem e força aos jovens, era
possível ver a chama da perseverança
se acendendo no olhar de cada um que
ali estava. Quando aﬁrmou veementemente que o ‘jovem não era o futuro,
e sim o agora de Deus’, ﬁcou visível a
explosão de responsabilidade em cada
coração vibrante que reverberava suas
palavras”, declarou Bianka Carneiro
Leandro, da Paróquia Nossa Senhora
Aparecida, do Jardim das Oliveiras, de
Senador Canedo, sobre a experiência
de ter participado da JMJ no Panamá.
O evento superou suas expectativas e
todos os momentos naquele país lhe
inspiraram o amor de Deus. “Desde
as famílias que acolhiam os peregrinos

com tanto carinho, os voluntários que
ajudavam com disposição, a população
panamenha que nos recebia nas ruas
com alegria. Era possível ver no olhar e
no sorriso de cada envolvido, a dedicação, o amor e o zelo vindos do exemplo
de nossa Mãe, Maria Santíssima”. Após
vários dias de encontro pessoal com o
Senhor, a jovem resumiu o que foi a JMJ
2019 para sua caminhada cristã. “Pontes
foram construídas, amizades consolidadas, descobertas feitas, encontros realizados, desaﬁos superados, forças renovadas. Enﬁm, a exemplo de Maria, nossa Mãe, entregamo-nos ao amor total e
sublime do Senhor e tornamo-nos seus
ﬁéis servos peregrinos que vão levar sal
à terra e luz ao mundo.”

PASTOREIO
Em sua primeira Jornada Mundial
da Juventude como sacerdote, padre
Ronaldo Rangel Magalhães Macedo,
administrador paroquial da Paróquia
Nossa Senhora Aparecida, no Jardim
das Oliveiras, disse que foi muito especial estar com os jovens neste importante acontecimento da Igreja. “Foi
muito especial para mim, porque pude
ver, como pastor, que é preciso caminhar e celebrar com os jovens, alegrar-se, cansar-se, suar com eles, para
poder mostrar que a juventude pode
encontrar em nós (em mim) ao menos um sorriso ou um olhar que diz:
‘estamos juntos’. E como disse o papa
Francisco na missa de envio: ‘Jovens,
vocês não são o futuro, mas o agora de
Deus’, precisamos mostrar isso aos jovens. Um deles me questionou durante
o percurso da Vigília: ‘como padre, o

que o senhor poderia me aconselhar
para entender minha vocação?’ Eu respondi: ‘não existe outro conselho melhor do que imitar Maria. Na oração,
ela escutou a voz de Deus e disse: ‘faça-se em mim segundo a tua palavra.’”

ACOLHIMENTO
A jovem Zélia Maria Pires Sidião, de
32 anos, da Paróquia Jesus Bom Pastor,
do Jardim Guanabara, relatou o acolhimento que os jovens receberam na JMJ.
Para ela, foi como o abraço de mãe, o carinho de Nossa Senhora entre os participantes da jornada. “A Jornada Mundial
da Juventude é como um vento impetuoso de alegria que, de repente, invade
uma cidade e que, ao passar, deixa as
folhas das árvores, inclusive as que já
estão caídas, em grande agitação. E assim foi no Panamá, jovens de diferentes
países, culturas, idiomas, compartilhando a mesma alegria em Cristo. Como
deﬁnir este sentimento que nos invade?
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É o Papa, é a Igreja que caminha conosco, conduzidos por Maria, aquela que
foi e que é a perfeição do servir. Somos
também esta Igreja. Algo que me tocou
muito no Panamá, além da presença do
papa entre nós, foi sentir, no acolhimento das pessoas, o cuidado de uma mãe
(era o cuidado de Maria), na família que
me acolheu, nas pessoas que nos saudavam e nas pessoas que, durante o trajeto
que percorremos para a Vigília, abriam
suas casas e nos ofereciam água, comida, banheiro, e também um abraço, um
sorriso. Que Deus continue a abençoar o
Panamá, e que Nossa Senhora derrame
sobre os panamenhos a sua graça!
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SANTA SÉ

“Somos membros uns dos outros” (Ef 4,25)
Das comunidades de redes sociais à comunidade humana

Foto: Vatican News

Queridos irmãos e irmãs!

D

esde quando se tornou
possível dispor da internet, a Igreja tem sempre
procurado promover sua
utilização no serviço do encontro das
pessoas e da solidariedade entre todos. Com esta Mensagem, gostaria de
vos convidar uma vez mais a reﬂetir
sobre o fundamento e a importância
do nosso ser-em-relação e descobrir,
nos vastos desaﬁos do atual panorama comunicativo, o desejo que o homem tem de não ﬁcar encerrado na
própria solidão.

As metáforas da
“rede” e da “comunidade”
Hoje, o ambiente dos mass media é
tão invasivo que já não se consegue
separar do círculo da vida quotidiana. A rede é um recurso do nosso
tempo: uma fonte de conhecimentos
e relações outrora impensáveis. Mas
numerosos especialistas, a propósito
das profundas transformações impressas pela tecnologia às lógicas da
produção, circulação e fruição dos
conteúdos, destacam também os riscos que ameaçam a busca e a partilha
duma informação autêntica à escala
global. Se é verdade que a internet
constitui uma possibilidade extraordinária de acesso ao saber, verdade é
também que se revelou como um dos
locais mais expostos à desinformação
e à distorção consciente e pilotada dos
fatos e relações interpessoais, a ponto
de muitas vezes cair no descrédito.
É necessário reconhecer que se, por
um lado, as redes sociais servem para
nos conectarmos melhor, fazendo-nos
encontrar e ajudar uns aos outros, por
outro, prestam-se também a um uso
manipulador dos dados pessoais, visando obter vantagens no plano político ou econômico, sem o devido respeito pela pessoa e seus direitos. As
estatísticas relativas aos mais jovens
revelam que um em cada quatro adolescentes está envolvido em episódios
de cyberbullying (Para circunscrever
o fenômeno, será instituído um Observatório internacional sobre cyberbullying,
com sede no Vaticano).
Na complexidade desse cenário,
pode ser útil voltar a reﬂetir sobre
a metáfora da rede, colocada inicialmente como fundamento da internet
para ajudar a descobrir as suas potencialidades positivas. A ﬁgura da rede
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convida-nos a reﬂetir sobre a multiplicidade de percursos e nós que, na
falta de um centro, uma estrutura de
tipo hierárquico, uma organização de
tipo vertical, asseguram a sua consistência. A rede funciona graças à comparticipação de todos os elementos.
Reconduzida à dimensão antropológica, a metáfora da rede lembra
outra ﬁgura densa de signiﬁcados:
a comunidade. Uma comunidade é
tanto mais forte quando mais for

argumentos caraterizados por vínculos frágeis. Além disso, na social web,
muitas vezes a identidade funda-se na
contraposição ao outro, à pessoa estranha ao grupo: deﬁne-se mais a partir daquilo que divide do que daquilo
que une, dando espaço à suspeita e à
explosão de todo o tipo de preconceito (étnico, sexual, religioso e outros).
Essa tendência alimenta grupos que
excluem a heterogeneidade, alimentam no próprio ambiente digital um

Como rede solidária, a comunidade requer a
escuta recíproca e o diálogo, baseado no uso
responsável da linguagem
coesa e solidária, animada por sentimentos de conﬁança e empenhada
em objetivos compartilháveis. Como
rede solidária, a comunidade requer
a escuta recíproca e o diálogo, baseado no uso responsável da linguagem.
No cenário atual, salta aos olhos de
todos como a comunidade de redes sociais não seja, automaticamente, sinônimo de comunidade. No melhor dos
casos, tais comunidades conseguem
dar provas de coesão e solidariedade, mas frequentemente permanecem
agregados apenas indivíduos que se
reconhecem em torno de interesses ou

individualismo desenfreado, acabando às vezes por fomentar espirais de
ódio. E, assim, aquela que deveria
ser uma janela aberta para o mundo,
torna-se uma vitrine onde se exibe o
próprio narcisismo.
A rede é uma oportunidade para
promover o encontro com os outros,
mas pode também agravar o nosso
autoisolamento, como uma teia de
aranha capaz de capturar. Os adolescentes é que estão mais expostos
à ilusão de que a social web possa
satisfazê-los completamente a nível
relacional, até se chegar ao perigoso

fenômeno dos jovens “eremitas sociais”, que correm o risco de se alhear
totalmente da sociedade. Essa dinâmica dramática manifesta uma grave
ruptura no tecido relacional da sociedade, uma laceração que não podemos ignorar.
Essa realidade multiforme e insidiosa coloca várias questões de caráter ético, social, jurídico, político, econômico, e interpela também a Igreja.
Enquanto cabe aos governos buscar
as vias de regulamentação legal para
salvar a visão originária duma rede
livre, aberta e segura, é responsabilidade ao alcance de todos nós promover o seu uso positivo.
Naturalmente não basta multiplicar as conexões, para ver crescer
também a compreensão recíproca.
Então, como reencontrar a verdadeira identidade comunitária na consciência da responsabilidade que temos
uns para com os outros inclusive na
rede on-line?
Baixe o leitor de
QR Code em seu
smartphone e leia a
mensagem na íntegra.

Vaticano, na Memória de
São Francisco de Sales, 24 de janeiro de 2019.
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Foto: Fúlvio Costa

Seminaristas estudam
Documento Final do
Sínodo dos Bispos

Foto: Rudger Remígio

Realizada Pré-Conferência
sobre os direitos da
Pessoa Idosa

Nos dias 22 a 26 de janeiro, 16 seminaristas e cinco diáconos da
Arquidiocese de Goiânia viveram um tempo de convivência e formação.
Durante esses dias, eles tiveram dois estudos. O primeiro foi com o bispo
auxiliar Dom Moacir Silva Arantes, que apresentou, no dia 24, o “Documento
Final da XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos – Os jovens, a fé e
o discernimento vocacional”.
Dom Moacir disse que o novo documento é de fundamental importância
para a formação dos futuros sacerdotes, para aqueles que já estão iniciando
o ministério e também os mais maduros. “O Documento Pós-Sinodal tem a
nos ensinar que precisamos olhar a realidade da nossa juventude e colocar
como prioridade o anúncio do Evangelho, a evangelização dos jovens,
as estruturas que construímos, que devem estar a serviço da juventude,
e o Sínodo trabalhou muito bem isso. Assim, nós, pastores, devemos
nos aproximar do ícone dos discípulos de Emaús e da Samaritana, isto é,
caminhar juntos, ouvir nossos jovens e, somente após uma escuta profunda,
verdadeira, oferecer também a eles uma resposta que deriva daquela
experiência de Deus que cada um já fez na própria vida”. No dia seguinte
(25), o bispo auxiliar Dom Levi Bonatto conversou com os seminaristas e
diáconos sobre a vocação dos jovens.
O formador do Seminário Propedêutico Santa Cruz, padre José Luiz
da Silva, disse que momentos de formação e convivência como esses são
importantes e indispensáveis para os seminaristas porque fortalecem
alguns pilares de sua formação: “É um momento fundamental para o
fortalecimento da nossa oração, formação e vida fraterna entre irmãos. São
esses três pilares que norteiam a nossa convivência”, disse. No domingo (27),
os seminaristas e seus familiares participaram juntos do encerramento da
semana de convivência.
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A Pastoral da Pessoa Idosa (PPI)
participou, no dia 26 de janeiro, de
uma Pré-Conferência sobre os direitos da Pessoa Idosa, que aconteceu
no Centro Catequético da Paróquia
Nossa Senhora de Guadalupe, no
Parque das Laranjeiras. O objetivo do
evento, segundo irmã Waldeci Maria
Jacinta Mota, coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa na Arquidiocese de Goiânia, foi acolher propostas
que melhorem a qualidade de vida
dos idosos nas áreas da saúde, lazer,
cultura, moradia, entre outros. “É um
trabalho bastante importante em que
vamos somar forças com toda a sociedade. Aqui em nossa região, estamos
tentando fazer o levantamento do que
é mais importante para a pessoa idosa”, aﬁrmou a religiosa.
Participaram da Pré-Conferência
líderes da Pastoral da Pessoa Idosa,
membros do Conselho Municipal da
Pessoa Idosa e representantes da Escola Naly Deus Dará, unidade de ensino que atende idosos na região do
Parque das Laranjeiras, mas que está
ameaçada de fechar as portas.
Neste sábado, 2 de fevereiro, aconteceu também uma Pré-Conferência

sobre saúde, na Paróquia São Paulo
Apóstolo, no Setor Oeste.
A PASTORAL
Fundada em 2004, a Pastoral da
Pessoa Idosa (PPI) conta com voluntários capacitados que fazem visitas
domiciliares, mensais, às pessoas idosas em todos os estados do Brasil. Os
voluntários tornaram-se agentes promotores de vínculos e fomentadores
do acesso das famílias às redes de proteção e atendimento à pessoa idosa.
Atualmente, a PPI acompanha mais
de 140 mil pessoas idosas em seus domicílios, por meio dos mais de 19 mil
líderes comunitários em todo o Brasil.
Na Arquidiocese de Goiânia, a Pastoral da Pessoa Idosa está presente em
sete paróquias, segundo irmã Waldeci. Ela assumiu a coordenação arquidiocesana há um ano e já implantou a
PPI em duas paróquias: Jesus de Nazaré, do Setor Urias Magalhães, e Nossa Senhora de Guadalupe, do Parque
das Laranjeiras. Nesta paróquia, será
implantado um segundo grupo da
pastoral, em breve. A coordenadora
disse ainda que a meta para este ano
é implantar a PPI em nove paróquias.
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LEITURA ORANTE

Jesus e a pesca milagrosa

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘Sou um pecador’’ (Lc 5,8)

Texto para oração: Lc 5,1-11 (página 1275 – Bíblia das
Edições CNBB)

MANOEL RODRIGUES DE S. NETO (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o próximo domingo, o Evangelho
de Lucas nos apresenta um dos
relatos da vocação dos primeiros
discípulos de Jesus: a pesca. Os
pescadores proﬁssionais passaram a noite
inteira trabalhando e nada pescaram. E o
carpinteiro lhes disse: “avança mais para o
fundo” (Lc 5,4). Atendendo à voz do Mestre,
eles lançam as redes, pegam tamanha quantidade de peixes que por pouco não afundam dois barcos.
Ao ver essa cena, um dos pescadores
(Pedro) pede a Cristo: “Afasta-te de mim,
Senhor, porque sou um pecador” (Lc 5,8),
“um homem de lábios impuros” (Is 6,5). Eu
faço parte de um povo pecador que, por gerações, Te rejeitou. E Tu vens a mim? Ele se
considera indigno da misericórdia divina.

Mas Jesus o chama a (re)começar a vida
e a missão: “de agora em diante, serás pescador de homens” (Lc 5,10). O Deus encarnado – que derramou o Seu sangue na cruz
– manifesta a Sua misericórdia ao homem
pecador que, outrora, perambulava pela
noite improdutiva e infrutífera e o chama
ao apostolado universal, a levar a fé às ovelhas perdidas da casa de Israel (cf. Mt 10,6)
e às ilhas distantes, que aguardam o Ensinamento divino (cf. Is 42,4).
Jesus, obrigado por me alcançar com a
Tua misericórdia e me fazer recomeçar. “Eu
sou um pecador”. Não Te afastes de mim.
Com Teu sangue derramado na cruz, lava os
meus pecados. E ainda que eu não seja digno
de ser Teu discípulo, dá-me a graça de assumir o meu batismo, de tornar a minha vida,
a Tua vida; para ir ao encontro das ovelhas
perdidas da minha casa e para pescar muitos peixes nas ilhas distantes do Teu amor.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Hb 11,32-40; Mc 5,1-20. 3ª-f.: Hb 12,1-4; Mc 5,21-43. 4ª-f.: Hb 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6.
5ª-f.: Hb 12,18-19.21-24; Mc 6,7-13. 6ª-f.: Hb 13,1-8; Mc 6,14-29. Sábado: Hb 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34.
Domingo: 5º domingo do Tempo Comum – Is 6,1-2a. 3-8; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11.
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1º) Ambiente de oração: Este é um momento entre você e
Deus. Por isso, deixe-O ﬁcar ao seu lado. Não ﬁque preso a
realidades que podem fazer você perder o foco. Para isso, invoque o auxílio do Espírito Santo;
2º) Leitura atenta da Palavra: O texto das Sagradas Escrituras é
para ser lido. Por isso, leia-o quantas vezes for necessário, para
poder ouvir e compreender a mensagem de Deus para você;
3º) Meditação livre: A oração deve ser em cima do que o texto
lhe fala. Destaque palavras, frases e repita-as para poder alimentar-se delas;
4º) Oração espontânea: Apresente-se a Deus por meio da oração. Com um verdadeiro ato de humildade, peça ou agradeça,
espontaneamente, por tudo o que Deus já fez na sua vida;
5º) Contemplação: Agora, tente se lembrar dos momentos em
que você mais notou a manifestação de Deus em sua vida. Busque registrar, para que possa, durante a semana, relembrar o
que foi rezado;
6º) Ação: A experiência da leitura orante dará muitos frutos
e você deverá comprometer-se, de modo livre, a escolher um
modo de colocar essa Palavra em prática.
5° Domingo do Tempo Comum – Ano C. Liturgia da Palavra:
Is 6,1-2a.3-8; Sl 137 (138),1-5.7c-8 (R./ 1c.2a); 1Cor 15,1-11; Lc
5,1-11 (Pesca abundante).
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