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PALAVRA DO ARCEBISPO

ENVIAMOS UM DIÁCONO
E UMA FREIRA A SERVIÇO
DO REINO DE DEUS

N

este início de ano, tivemos
dois acontecimentos eclesiais muito signiﬁcativos
para nossa Igreja arquidiocesana, realizados na Catedral Metropolitana e marcados pela esperança.
No dia 31 de janeiro, celebramos o
envio da irmã Miriam Thomassim,
em missão, ao continente africano;
e no dia 2 deste mês, o seminarista
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Fênykis de Oliveira Silva foi ordenado
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
diácono, primeiro grau do Sacramento da Ordem Sacerdotal.
O diácono Fênykis, da cidade de Guapó (GO), está em formação para tornar-se presbítero (sacerdote), em nosso Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney. Saudamos sua coragem de comprometer-se com a evangelização do Povo de Deus,
colocando-se a serviço na diaconia da Liturgia, da Palavra e da
Caridade. Espero ter a alegria de presidir, no próximo ano, sua
ordenação presbiteral.
Nossa gratidão ao reitor e aos demais sacerdotes do Conselho de Formação do nosso Seminário Interdiocesano; ao pároco
que colaborou na formação do Fênykis, aos ﬁéis da comunidade
católica de Guapó e das comunidades por onde ele passou em
missão pastoral, como seminarista; e, especialmente, aos seus
pais e à sua família, que foram instrumentos nas mãos de Deus
para que ele empreendesse o caminho do sacerdócio ministerial.
Rezemos pelo novo diácono, para que o Pai Eterno o conduza sempre em seus caminhos, e ele seja administrador ﬁel e
responsável do tesouro que a Igreja põe em suas mãos, que é o
mistério da fé (1Tm 3,9).

Editorial
O período de reﬂexões do Sínodo
dos Bispos, dedicado aos jovens, foi
concluído há algum tempo. Isso é fato.
Mas o que poucos sabem é que a aplicação de tudo o que foi estudado, continua a ser discutido na Igreja em todo
o mundo, com a criação do Documento
Final Os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Na Arquidiocese de Goiânia,
de modo especial, o bispo auxiliar Dom
Moacir Silva Arantes disse que o trabalho de tornar conhecido o documento
será realizado por meio do Setor Juven-

tude, coordenado pelo diácono Marcos Paulo Vilela. “Nós queremos colaborar para que nossas expectativas
sobre a juventude se transformem em
ideais, que levem os jovens a construir projetos nas comunidades, nas
paróquias e na arquidiocese, para
também evangelizar outros jovens e
os próprios jovens ajudarem a Igreja
a cumprir sua missão e renovar sua
juventude”, aﬁrmou em entrevista.
Boa leitura!

MISSÃO NA ÁFRICA
Todos nós somos chamados à santidade, tendo como horizonte a felicidade eterna de permanecer na presença de Deus. Uma
das pessoas que ouviu esse chamado ainda muito jovem, e trilha
os caminhos do Senhor, é a nossa estimada irmã Míriam Thomassim, do Instituto Coração de Jesus. Ela é uma das pioneiras no trabalho dessa congregação em Goiânia, que dá especial
atenção à formação da família para uma vida cristã. A irmã foi
também importante colaboradora do Regional Centro-Oeste da
CNBB, por oito anos, e da Cúria Arquidiocesana, por seis anos,
servindo sempre com ética, dedicação e alegria.
Agora na África, em Luanda-Angola, onde o Instituto Coração de Jesus tem histórica atuação missionária, a irmã Miriam
certamente somará forças no serviço aos irmãos que esperam
das “madres” ajuda, a Palavra e consolo, em suas lutas diárias,
principalmente por sobrevivência. Peçamos a Deus muitas bênçãos para ela e suas irmãs da vida consagrada.
Rezemos ainda, meus queridos irmãos e irmãs, pelo despertar de novos vocacionados a ser anunciadores da misericórdia
divina. Que nossa Mãe do Céu, sempre a serviço dos planos
do Senhor para a nossa salvação, seja nossa intercessora nessa
causa. Que assim seja!

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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Jornalista Responsável: Fúlvio Costa (MTB 8674/DF)
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Fênykis de Oliveira Silva é ordenado
FÚLVIO COSTA

N

o dia 2 de fevereiro, Festa
da Apresentação do Senhor, o
acólito Fênykis de Oliveira
Silva foi ordenado diácono
para o serviço da Igreja. A celebração
aconteceu na Paróquia Nossa Senhora
Auxiliadora (Catedral Metropolitana)
e contou com a participação de familiares, amigos e leigos vindos de diversas comunidades em que passou o
jovem durante sua caminhada pastoral. Vários padres, além de religiosas
e seminaristas também participaram.
Dom Washington Cruz presidiu
a celebração e os bispos auxiliares,
Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes, concelebraram. “Hoje é
um dia marcado de esperança para
esta Igreja particular de Goiânia, pois
é ordenado um novo diácono, o jovem
Fênykis de Oliveira Silva, da cidade
de Guapó”, aﬁrmou o arcebispo em
sua homilia. Em seguida, ele agradeceu a todos aqueles que participaram

direta ou indiretamente da formação
do ordinando. Dom Washington também disse a Fênykis que, com este Sacramento que ele se dispôs a receber,
reforçará a orientação que livremente
quis dar à vida, para dedicar-se ao
serviço pleno de Deus e dos irmãos.
“Este novo chamado do Senhor vai
coroar tua vocação de batizado”, realçou Dom Washington.
Dirigindo-se ainda ao ordinando,
o arcebispo disse que o primeiro grau
do Sacramento da Ordem reforça o
compromisso do jovem com o corpo
da Igreja de Cristo. “Rogo-te, encarecidamente, em nome do Senhor e de sua
Igreja, que sejas administrador ﬁel e
responsável dos tesouros de graça que
a Igreja põe em tuas mãos. Procura, acima de tudo, ser um digno ministro do
Senhor, abnegado e humilde no serviço
silencioso aos irmãos, exemplar em tua
conduta, compreensivo e misericordioso com todos ao propor a Boa-Nova do
Evangelho, mas ao mesmo tempo ﬁrme, zeloso na transmissão e guardião
do depósito da fé e da moral cristã.” Por

Fotos: Fúlvio Costa

diácono para o serviço da Igreja

ﬁm, Dom Washington pediu zelo para
com a Igreja. “Sente sempre sobre teus
ombros o peso ‘leve e suave’ da Igreja
inteira, Esposa de Jesus Cristo. Ama
cada dia mais nossa Arquidiocese, que
necessita hoje e sempre de ﬁlhos ﬁéis,
decididos e entregues, não pela metade, mas todo inteiro e sem ﬁssuras.”

Com a ordenação do diácono Fênykis, a Arquidiocese passa a ter
seis diáconos transitórios, pois já
foram ordenados: Diêmersom Bento
Araújo, Marcos Paulo Vilela de Assis, Thiago Martins Borges, José Victor Cabral Dutra e Vilmar Antônio
Barreto.

Vida Consagrada
Ao fim da missa, Dom Washington lembrou que, naquele dia 2 de fevereiro, a Igreja celebra, além da Festa da Apresentação de Jesus no Templo, o Dia Mundial da Vida Consagrada,
cujo tema deste ano é “A Vida Consagrada, encontro com o Amor de Deus”. Na ocasião, ele
parabenizou as religiosas presentes na missa e saudou as Monjas Beneditinas, que chegaram à Arquidiocese de Goiânia em julho do ano passado, transferidas de Diamantina (MG).
O modo de vida das monjas é a clausura constitucional, ou seja, por meio de uma licença da
superiora, elas podem sair da clausura em determinadas situações, sendo um pouco mais
abertas ao convívio social. A congregação, que tem mais de 1.500 anos, é uma resposta e um
exemplo de vocação à vida monástica.

Pastoral Familiar Regional reflete sobre discipulado
e missionariedade
“Discipulado e missionariedade do
Agente da Pastoral Familiar”. Esse foi
o tema do Retiro Espiritual da Pastoral Familiar do Regional Centro-Oeste
da CNBB (Goiás e Distrito Federal),
que aconteceu no dia 2 de fevereiro,
na Cúria Diocesana de Anápolis, e
reuniu 110 participantes, agentes da
Pastoral Familiar de dez das 12 dioceses do regional.
O retiro foi orientado pelo padre
Alexandre Pedroso Arantes, do município de Aruanã, na Diocese de Rubiataba/Mozarlândia. Em suas reﬂexões,
ele apresentou a Carta de São Paulo
aos Efésios. “No texto, observamos
pontos importantes que conﬁrmam
quem é o discípulo missionário, qual
seu papel e missão no mundo”, pontuou. Segundo o padre, essa leitura
também apresenta muitos conceitos
morais, essenciais para os cristãos.
Padre Cleber Matos, assessor eclesiástico da Pastoral Familiar Regional,
salientou que a temática deste ano
possibilitou a cada agente o encontro
pessoal com Deus, para se alimentar,
ter um momento de espiritualidade
para depois se lançar nos trabalhos
pastorais. “Vivemos uma realidade
de intensa necessidade de as pesso-
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as estarem aos pés de Cristo. Muitas
vezes, esquecemos, quando partimos
em missão, que é preciso retornar ao
Senhor para refazer as forças e nos
capacitar para que possamos estar em
missão”, justiﬁcou.
O bispo auxiliar de Goiânia e referencial para a Pastoral Familiar Regional, Dom Moacir Silva Arantes, também participou do evento e declarou
que o tema trabalhado é indispensável para os agentes, uma vez que

Cristo é o mestre, aquele que segue
na frente e conduz a missão. “Como
as demais pastorais, a Pastoral Familiar se compõe de ﬁéis que ﬁzeram
sua experiência de Cristo. É formada
de pessoas que, passando pelo Batismo, assumiram uma vida nova e, recebendo a conﬁrmação, assumiram
também uma missão. Por isso, não há
como servir a Deus se não for discípulo, no sentido de caminhar atrás de Jesus, pois ele é o mestre, o autor da fé,

a nossa referência e, uma vez que somos discípulos ﬁéis, nós nos tornamos
missionários, isto é, enviados por ele.”
A proposta é que a temática trabalhada no retiro anual se multiplique
nas dioceses. Edmar Amaral e sua
esposa, Euza Gomes Gonçalves, da
Paróquia Santo Antônio das Grimpas, em Hidrolândia, querem fazer
essa reﬂexão chegar às comunidades
de sua paróquia. “Já participamos
de outros retiros e é sempre muito
importante os temas trabalhados em
cada um. Esta temática, por exemplo,
nos prepara muito para a missão neste novo ano que estamos iniciando e
nós queremos transmitir esse conteúdo em nossa paróquia”, disse Edmar.
Darciene Barros Leão Sirino e Roberto
Marinho Sirino, da Diocese de Ipameri, reﬂetiram sobre a missão conﬁada
a eles, a partir do tema desenvolvido
sobre discipulado e missionariedade. “É um momento importante para
nós reabastecermos as energias para
o ano que começa e pensar no nosso
papel de discípulos e missionários; é
uma oportunidade de crescimento,
de reﬂexão e de levar à nossa diocese
tudo aquilo que aprendemos aqui”,
comentou Darciene.
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Catequese Bom Pastor

FÚLVIO COSTA

Curso para catequistas foi
oferecido em janeiro e
participantes estão aptos
a dar início a turmas de nível I,
para crianças de 4 a 6 anos

I

magine um estilo de catequese em que as crianças aprendem
brincando e interagindo. E que a
sala de encontros seja totalmente
adaptada para suas necessidades de
aprendizado, de acordo com a idade.
Essa é a Catequese Bom Pastor que, segundo a coordenadora do método no
Brasil, Carmen Tieppo, se trata de um
apostolado de evangelização da criança, oferecido dos quatro anos até os 13
anos de idade.
O curso, para formar catequistas
do método Bom Pastor, foi ministrado na Arquidiocese de Goiânia, pela
primeira vez, nos dias 15 a 19 de janeiro, no Centro Pastoral Dom Fernando (CPDF), e contou com a participação de 88 pessoas, sendo metade
da Igreja local. A formação do nível
I contemplou catequistas ou interessados na catequese para crianças de
quatro a seis anos de idade. O nível II
é para crianças de sete a nove anos e o
nível III para crianças e adolescentes
de 10 a 12 anos.
Durante toda a semana de formação, os participantes puderam conhecer como nasceu e como é desenvolvida essa catequese baseada no método Montessori. Conforme Carmen
Tieppo explicou em entrevista, essa
catequese é celebrativa e orante, sem
conotação escolástica. “Não é um método escolar da religião, mas uma vivência que vai seguindo todas as fases
e necessidades das crianças em cada
idade até a adolescência”, explicou.
Os pilares da Catequese Bom Pastor são o Método Montessori, a Palavra de Deus e a Liturgia. A vivência
nos encontros é Cristocêntrica, isto é,
focada no anúncio de Jesus Cristo, a
grande novidade do Novo Testamento. O local em que os encontros acontecem se chama átrio, onde há vários
materiais que, junto com os textos bíblicos trabalhados, proporcionam aos
catequizandos a experiência concreta do Evangelho. “A criança aprende
muito sobre a liturgia, a missa, a pala-

EDICAO 247 - DIAGRAMADO.indd 4

vra de Deus, mas de um modo que ela
viva a experiência. Isso diferencia esse
estilo de catequese da tradicional porque, enquanto nesta o catequista só
ensina e conta histórias, na Catequese
Bom Pastor a criança toca, ouve, sente
e compartilha a experiência”, aﬁrmou
Tânia Maria Braz Braga, coordenadora da Catequese na Paróquia Jesus
Bom Pastor, no Jardim Guanabara.
Quem fez o curso está apto a abrir
um átrio e ministrar o primeiro nível
da Catequese Bom Pastor. A iniciação
à vida cristã nesta catequese acontece
da seguinte forma: as crianças recebem a Primeira Eucaristia e a Crisma
no nível II, em consonância com o Diretório Arquidiocesano de Catequese
e Iniciação à Vida Cristã. “As crianças
da catequese em nível I são inseridas
na iniciação à vida cristã; no nível II,
elas conhecem sobre questões morais,
aprendem sobre o bem e o mal, o certo
e o errado; no nível III, elas são inseridas na vida comunitária”, explicou
Tânia. Ainda conforme a catequista,
as próprias crianças decidem se estão
preparadas para receber os sacramentos. “Os catequizandos vivem uma intimidade com Jesus, a ponto de saber se
estão ou não preparadas para receber
os sacramentos. Por isso, elas mesmas
decidem se estão prontas, isso com o
auxílio e participação do catequista
e do sacerdote”. Na Arquidiocese de
Goiânia, apenas duas paróquias, por
enquanto, oferecem a Catequese Bom
Pastor: Paróquia Jesus Bom Pastor, no
Jardim Guanabara, e a Paróquia São
Sebastião, no Jardim América.
Juliana Silva é catequista na Comunidade Nossa Senhora das Graças,
da Paróquia Jesus Bom Pastor. Segundo ela, esse estilo de catequese tem
sido bem aceito. “As crianças gostam
muito e os pais também, porque elas
aprendem com a experiência e, mediante esse aprendizado, temos percebido uma transformação das famílias
no modo de viver a própria fé”, aﬁrmou. Karlici Nunes Machado, da Paróquia São Sebastião, é mãe de duas
crianças, uma de um ano e outra de
quatro. Por meio do ﬁlho mais velho,
ela conheceu a Catequese Bom Pastor
e, para acompanhá-lo, decidiu fazer
o curso. “Achei muito interessante a
junção do método Montessori com
evangelização e minha primeira surpresa aqui no curso foi me catequizar,
porque é um aprendizado para a vida.
É um método eﬁcaz, pois se adapta à
linguagem das crianças”. André Luís
Borges, da Paróquia Jesus Bom Pastor
e da Capelania Militar, também aprova o método. “Neste estilo de catequese, precisamos acreditar na criança e
em seu potencial e ter ainda o entendimento de que Deus faz a parte dele
no processo de vivência da fé. Isso faz
todo o diferencial”, aﬁrmou. O diácono Diêmersom Bento de Araújo fez o
curso e aprovou o método. “É interessante e tem eﬁcácia porque as crianças
têm um contato de maneira simples
com Jesus, o Bom Pastor. O catequizando se reconhece como essa ovelha
que é conduzida por Jesus e, então,
se sente amada, acolhida e isso, para
nós, como Igreja Arquidiocesana, é de
suma importância”, declarou.

Fotos: Rudger Remígio

já é uma realidade na Arquidiocese de Goiânia
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Um convite a sentir os lamentos,
as dores e as esperanças da juventude

XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos

FÚLVIO COSTA

O

resultado da XV Assembleia Geral Ordinária do
Sínodo dos Bispos, que
aconteceu nos dias 3 a
28 de outubro do ano passado, em
Roma, se transformou no Documento Final Os jovens, a fé e o discerni-

mento vocacional. Com 104 páginas e
dividido em três grandes capítulos,
trata-se de um documento entregue
pelos bispos ao papa Francisco, para
que ele, conhecendo aquilo que foi
reﬂetido durante o evento, possa
dar os encaminhamentos necessários a toda a Igreja. “A partir desse
documento, o papa pode, se for o
desejo dele, promulgar uma exor-

tação, como o fez após o Sínodo da
Família, quando lançou a Exortação
Apostólica Amoris Laetitia”, aﬁrmou,
em entrevista ao Encontro Semanal, o
bispo auxiliar e coordenador arquidiocesano de pastoral, Dom Moacir
Silva Arantes.
Munido desse rico material, o
papa pode dar suas orientações
para a juventude em todo o mundo.

Embora o tempo de reﬂexões do Sínodo tenha terminado, ele continua,
por meio do conhecimento desse
documento que foi dado também à
Igreja, posto à disposição dos pastores, religiosos e ﬁéis leigos. Além
desse público, ele é direcionado, sobretudo, à juventude e àqueles que
acompanham a juventude nas mais
diversas realidades.

Dom Moacir explicou que o conteúdo do documento apresenta em
sua Primeira Parte um convite de
aproximação à realidade dos jovens.
O início do texto é marcado pelo episódio dos discípulos de Emaús (Lc
24,13-35), em que Jesus se aproxima,
caminha com os discípulos, entra na
realidade em que estão vivendo, escuta os lamentos, as dores e as esperanças partidas daqueles discípulos.
“Como Jesus, nesta primeira parte do
documento, somos convidados a estar próximos da juventude para escutar aquilo que ela nos diz e perceber
também o contexto e a complexidade
da sua cultura e dos ambientes em

que vive”, aﬁrmou. A Segunda Parte
nos lembra da necessidade de promover a Igreja na vida dos jovens e
os jovens na vida da própria Igreja.
O gesto da fração do pão transmite a
comunhão com os discípulos. “Eles
foram capazes de identiﬁcar a presença de Cristo e de enxergar um novo
caminho. Assim deve ser com nossos
jovens também: quando eles percebem a proximidade de Deus, também
conseguem encontrar um novo caminho para suas vidas”, disse Dom Moacir. A Terceira e última parte, por
sua vez, apresenta a expressão: ‘e voltando pelo mesmo caminho até a comunidade dando testemunho’. Nesse

ponto está a chave de todo o documento. “A juventude, que é abordada
pela Igreja, a quem a Igreja anuncia a
Boa-Nova da ressurreição, a juventude que abre os seus olhos a partir da
fé, da esperança e do amor a Cristo,
se torna missionária, sai do seu lugar,
dos seus medos e de seu individualismo e se coloca disposta a caminhar
junto com a comunidade e a Igreja e
tem a missão de dar formação a esses
novos discípulos missionários.”
Dom Moacir comentou que o documento é imbuído de dois pontos
fundamentais que devem ser observados por todos aqueles que lerem o
conteúdo.

ela valoriza os seus jovens e eles, entendendo essa valorização, amam e se
dedicam a ela.”
A proposta do Sínodo é, ainda, a
partir do seu documento ﬁnal, apresentar aos jovens que existe um caminho, mesmo que o mundo diga a eles
que não há, mesmo que o relativismo
seja a marca da atualidade. “O Sínodo ajuda os jovens a compreender que
existe um caminho, um chamado de
Deus, que existem possibilidades para
todos os jovens se realizarem, serem
felizes, tornarem-se pessoas íntegras,
integradas, capazes de fazer a diferença no mundo e lutar contra o relativismo. A Igreja apresenta esse caminho
de Jesus, que é um caminho de verdade e de vida para os jovens”, concluiu.

Esse documento é dirigido aos jovens e
a quem atua em sua formação

Conteúdo

Pontos fundamentais
Segundo o bispo, todo ser humano é vocacionado, porque Deus tem
um projeto de vida para cada um,
cuja consequência é a amizade com
ele. Isso signiﬁca que a amizade com
Deus leva à santidade. “Todos nós somos chamados à santidade com esta
participação na vida divina e a partir
desse caminhar é que descobrimos
nossa vocação”, aﬁrmou. Uns descobrem por meio do Matrimônio, outros
pela vida consagrada ou por meio do
sacerdócio. Cada um, porém, participa de forma diferente em um mesmo
e único projeto de santidade e de salvação. “Antes de qualquer coisa, os
jovens precisam entender que eles são
vocacionados, que eles precisam se
esforçar, com a ajuda da Igreja, para
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discernir sua vocação e, em seguida,
ter a coragem de assumir sua missão,
porque toda vocação não é só para
nós, mas em vista de uma missão que
o Senhor nos chama”, comentou Dom
Moacir.
O segundo ponto fundamental
do documento se refere ao auxílio da
Igreja dado aos jovens, no sentido de
caminhar juntos. Cabe à Igreja, conforme o bispo, criar o ambiente em
que o jovem possa fazer seu discernimento. Ela deve prover os jovens com
instrumentos para sua santiﬁcação e
para que eles atuem na santiﬁcação
do mundo. Isso é fruto da comunhão,
que se estabelece entre Igreja e juventude. “O jovem é a Igreja e a Igreja é
jovem. E quando a Igreja percebe isso,
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OS MANDAMENTOS
indicam o limite da vida

O

s nossos encontros sobre o
Decálogo levam-nos ao último mandamento. Essas
não são as últimas palavras do texto, mas muito mais: são o
cumprimento da viagem através do
Decálogo, tocando o coração de tudo
aquilo que nele nos é transmitido.
Com efeito, vendo bem, não acrescentam um conteúdo novo: as indicações “não cobiçarás a mulher [...],
nem coisa alguma que pertença ao teu
próximo” estão pelo menos latentes
nos mandamentos sobre o adultério
e sobre o furto; então, qual é a função dessas palavras? É um resumo?
É algo mais?
Recordemos que todos os mandamentos têm a tarefa de indicar o
conﬁm da vida, o limite para além
do qual o homem se destrói a si
mesmo e ao próximo, daniﬁcando a
sua relação com Deus. Se fores mais
além, destruirás a ti mesmo, destruirás também a relação com Deus e o
relacionamento com os outros. Os
mandamentos indicam isso. Através
dessa última palavra põe-se em evidência o fato de que todas as transgressões nascem de uma comum raiz
interior: os desejos maléﬁcos. Todos os
pecados nascem de um desejo maligno. Todos! É ali que o coração começa a mover-se; assim a pessoa entra
naquela onda e acaba numa transgressão. Mas não numa transgressão
formal, legal: numa transgressão que
fere a si mesmo e ao próximo.
No Evangelho, o Senhor Jesus diz

explicitamente: “É do interior do coração dos homens que procedem os
maus pensamentos: devassidões,
roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos estes vícios
procedem de dentro e tornam impuro o homem” (Mc 7,21-23).
Portanto, compreendemos que
todo o percurso feito pelo Decálogo não teria utilidade alguma, se
não chegasse a alcançar este nível, o
coração do homem. De onde nascem
todas essas perversidades? O Decálogo mostra-se lúcido e profundo

a tal propósito: o seu ponto de chegada – o último mandamento – é o
coração; e se ele, se o coração não for
libertado, o resto de nada serve. Eis
o desaﬁo: libertar o coração de todas
essas perversidades. Os preceitos de
Deus podem reduzir-se unicamente
à bonita fachada de uma vida que,
contudo, permanece uma existência
de escravos, não de ﬁlhos. Frequentemente, por detrás da máscara farisaica da retidão asﬁxiante esconde-se algo de perverso e não resolvido.
Pelo contrário, devemos deixar-nos desmascarar por esses mandamentos sobre a cobiça, porque

nos mostram a nossa pobreza, para
nos levar a uma santa humilhação.
Cada um de nós pode interrogar-se:
mas quais desejos malvados tenho
com frequência? A inveja, a cobiça,
as tagarelices? Todos esses vícios
que procedem de dentro. Cada um
pode questionar-se, e isso lhe fará
bem. O homem precisa dessa bendita humilhação, aquela pela qual
descobre que não se pode libertar
sozinho, aquela pela qual clama a
Deus para ser salvo. São Paulo explica-o de modo insuperável, referindo-se exatamente ao mandamento não cobiçarás (cf. Rm 7,7-24).
Foto: Vatican News

Prezados irmãos e irmãs!

O Espírito Santo nos leva em frente
É inútil pensarmos que podemos
corrigir a nós mesmos, sem o dom
do Espírito Santo. É inútil pensarmos em puriﬁcar o nosso coração
unicamente com o esforço titânico
da nossa vontade: isso não é possível. É necessário abrir-se à relação
com Deus, na verdade e na liberdade: só assim as nossas fadigas podem dar fruto, porque é o Espírito
Santo que nos leva em frente.
A tarefa da Lei bíblica não consiste em iludir o homem que uma obediência literal o leva a uma salvação
artiﬁcial e, de resto, inatingível. A
tarefa da Lei consiste em conduzir
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o homem à sua verdade, ou seja, à
sua pobreza, que se torna abertura
autêntica, abertura pessoal à misericórdia de Deus, que nos transforma
e nos renova. Deus é o único capaz
de renovar o nosso coração, contanto que lhe abramos o coração: eis a
única condição; Ele faz tudo, mas
devemos abrir-lhe o coração.
As últimas palavras do Decálogo
educam todos a reconhecer-se mendigos; ajudam a colocar-nos diante
da desordem do nosso coração, para
deixarmos de viver de modo egoísta e para nos tornarmos pobres de
espírito, autênticos na presença do

Pai, deixando-nos redimir pelo Filho e instruir pelo Espírito Santo. O
Espírito Santo é o Mestre que nos
guia: deixemo-nos ajudar. Sejamos
mendigos, peçamos essa graça!
“Bem-aventurados os pobres de
espírito, porque deles é o Reino dos
Céus!” (Mt 5,3). Sim, felizes aqueles que deixam de se iludir, julgando que se podem salvar da própria
debilidade sem a misericórdia de
Deus, a única que pode curar. Somente a misericórdia de Deus cura
o coração. Ditosos aqueles que reconhecem os seus desejos malvados e,
com um coração arrependido e hu-

milhado, não se apresentam a Deus
e aos outros homens como pessoas
justas, mas como pecadores. É bonito o que Pedro disse ao Senhor:
“Afasta-te de mim, Senhor, porque
sou um pecador”. Como é bonito
este pedido: “Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador”.
Essas pessoas sabem ter compaixão, misericórdia pelos outros, porque a experimentam em si mesmos.

Audiência Geral
Praça São Pedro, 21 de novembro de 2018
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FIQUE POR DENTRO

Ir. Miriam é enviada em missão para Angola, na África
mandas. O ICJ irá celebrar 100 anos de
fundação no ano de 2022, quando irmã
Miriam deverá retornar ao Brasil para
celebrar a data. Questionada sobre a
nova missão, a religiosa disse em poucas palavras que sempre está pronta
para evangelizar em nome do Senhor.
“Não importa qual é a missão, não importa como ela é executada, ali eu estou
para servir em nome de Deus.”

FÚLVIO COSTA

Em missa presidida na Catedral
Metropolitana, no dia 31 de janeiro,
o Instituto Coração de Jesus (ICJ) enviou em missão, para Angola, na África, irmã Miriam Salete Cunha Thomassim. Ela partiu para o país no dia
1º de fevereiro. A celebração foi presidida pelo arcebispo Dom Washington Cruz. “Irmã Miriam é enviada em
missão porque, com certeza, o Instituto Coração de Jesus quer bem àquele
país africano ao qual devemos tanto”,
disse o arcebispo em sua homilia.
Reﬂetindo sobre a liturgia do dia
(Mc 4,21-25), Dom Washington comentou que as parábolas nos ajudam
a entender o Reino que o Senhor quer
instaurar. “A imagem da lâmpada nos
faz pensar sobre a luz que ilumina
toda a casa. Da mesma forma, Jesus é
o ﬁlho de Deus feito homem, luz que
ilumina as trevas. A boa notícia não foi
feita para ser guardada para si, mas
para ser espalhada”, explicou. Dom
Washington agradeceu ainda, em sin-

Ir. Florentina Nack e Ir. Miriam Thomassim

tonia com as leituras do dia, à religiosa, pelo seu testemunho missionário.
“Quem distribui abundantemente a
luz de Cristo para iluminar os outros,
terá mais brilho para si. E quem só usa
para si até seu brilho se apagará. Crer
em Cristo é aceitar sua luz e indicar à
humanidade que anda às escuras.”
ATUAÇÃO
Irmã Miriam foi secretária executiva do Regional Centro-Oeste da CNBB
(Goiás e Distrito Federal) durante oito
anos. Nos últimos seis anos, ela dedi-

cou-se a trabalhar no Departamento
de Arquivos da Cúria Metropolitana
(Arquidiocese de Goiânia), lugar que
ela agradece por muito ter aprendido
e convivido com alegria e apoio daqueles que ali trabalham. Em Angola,
a religiosa irá morar na Província de
Benguela, onde irá iniciar uma nova
missão junto com irmã Antônia, que é
angolana. O Instituto Coração de Jesus
mantém uma missão há quase dez anos
na capital Luanda, onde conseguiram
constituir uma comunidade da casa
de formação, que conta com duas for-

60 ANOS DE VIDA RELIGIOSA
Na mesma celebração em que a
irmã era enviada em missão para Angola, a Igreja de Goiânia cantou os
parabéns para irmã Florentina Nack,
que completou 80 anos de idade e 60
anos de vida religiosa consagrada no
Instituto Coração de Jesus. Natural de
Rio Bravo Baixo, distrito de Rio Fortuna (SC), atualmente irmã Florentina
mora no município de Pedro Afonso
(TO), em uma comunidade de três irmãs. Após renovar suas promessas de
vida consagrada, a religiosa recebeu
os cumprimentos e bênçãos do arcebispo Dom Washington Cruz.

O arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, presidiu missa em
ação de graças, no dia 31 de janeiro,
pela posse dos novos dirigentes do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) para o biênio 2019/2021 e
pela inauguração das obras de ampliação e revitalização do Palácio da
Justiça Desembargador Clenon de
Barros Loyola. Em sua homilia, Dom
Washington rezou pela nova gestão
do TJGO. “Unidos no coração do Judiciário em Goiás, hoje, nos colocamos, outra vez, na escuta da Palavra
do Senhor”. A liturgia do dia, que
trouxe a reﬂexão sobre a parábola da
luz do mundo (Mc 4,21-25), encoraja
o presidente do Tribunal, o Poder Ju-
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diciário em Goiás e cada um de nós,
conforme disse o arcebispo. Ele também comentou que o cargo assumido
pela nova presidência a partir daquele momento, tendo o desembargador
Dr. Walter Carlos Lemes como presidente, o desembargador Nicomedes Borges como vice-presidente e o
desembargador Kisleu Dias Maciel
como corregedor-geral, não é apenas
um cargo dentro de uma carreira institucional, mas um serviço à justiça,
que é uma graça de Deus. “Tornar-se
‘servo da justiça’ é uma graça que os
ﬁlhos da luz recebem de Deus para
iluminar o bem comum, para assegurar a ordem justa e para garantir a
paz social”, aﬁrmou.

Fotos: Rudger Remígio

Dom Washington Cruz abençoa novas instalações do Tribunal de Justiça de Goiás

Ao fim da missa, foi descerrada a placa das novas instalações do prédio do
TJGO. A solenidade de posse aconteceu no dia seguinte, 1º de fevereiro. Os dois
momentos contaram com a participação de Dom Washington Cruz e de diversas
autoridades, entre elas o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado.
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LEITURA ORANTE

Bem-aventurados os pobres
Ai de vós, ricos
DIÁCONO JOSÉ VICTOR CABRAL DUTRA
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Senador Canedo

E

m quem colocamos nossa conﬁança? Essa é a pergunta-chave
que norteia nossa reﬂexão neste
6º Domingo do Tempo Comum.
O Evangelho de hoje é o das Bem-aventuranças. Jesus desce da montanha, depois de ter escolhido os doze apóstolos e
lhes mostra o verdadeiro sentido da vida
e da missão neste mundo: as numerosas
multidões de necessitados que esperam
uma palavra de conforto, alguém que
lhes aponte o sentido da vida. Foi para
essas pessoas que Jesus escolheu os seus
apóstolos.
Assim, entre outras coisas, as Bem-aventuranças consistem em alento para
os que vivem a pobreza de espírito, os que
passam fome, os que choram, os que são
odiados, insultados, amaldiçoados e expulsos por causa dos valores do Reino de

Deus. Enﬁm, são palavras de vida eterna.
Mas são também palavras de denúncia
contra ricos exploradores, que progridem
às custas da pobreza de tantos; dos que
causam pobreza de outros; dos que vivem
na abundância de bens, enquanto tantos
passam fome; dos que vivem rindo da miséria alheia, sem se compadecer da dor do
outro. Tudo isso passa. E esses que pautaram suas vidas nessas coisas passageiras,
por mais valiosas que sejam neste mundo,
sofrerão as consequências de uma vida
pobre perante Deus.
Em suma, o Evangelho nos alerta para
que avaliemos o nosso proceder, nossas
ações, em que e em quem nós estamos depositando nossa conﬁança, o sentido das
nossas vidas. Os bens terrenos são importantes desde que não nos escravizem,
não nos impeçam de sermos sensíveis às
dores dos nossos semelhantes e que não
ocultem os verdadeiros valores.
(Fonte: Liturgia da Palavra II – Pe. José C. Pereira)

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Gn 1,1-19; Mc 6,53-56. 3ª-f.: Gn 1,20-2.4a; Mc 7,1-13. 4ª-f.: Gn 2,4b-9.15-17;

Mc 7,14-23. 5ª-f.: Gn 2,18-25; Mc 7,24-30. 6ª-f.: Gn 3,1-8; Mc 7,31-37. Sábado: Gn 3,9-24; Mc 8,1-10. Domingo:
6º Domingo do Tempo Comum – Jer 17,5-8; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26.
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Siga os passos para a leitura orante:
Textos para oração: Lc 6,17.20-26 (páginas 1277 – Bíblia
Edições CNBB).
1º Ambiente de oração: uma posição cômoda e um local
agradável. Silencie e invoque o auxílio do Espírito Santo;
2º Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma
vez, tente compreender o que Deus quer lhe falar;
3º Meditação livre: reﬂita sobre o que esse texto diz a
você, procure repetir frases ou palavras que mais chamaram sua atenção;
4º Oração espontânea: converse com Deus, peça perdão.
Louve, adore, agradeça, faça seu pedido de ﬁlho e ﬁlha
muito amados, fale com Deus como a um amigo íntimo;
5º Contemplação: imagine Deus em sua vida e lembre-se
daquilo que ele falou com você nessa Palavra que acabou de ler. Se possível, escreva os frutos dessa oração/
contemplação;
6º Ação: para que a sua Lectio Divina seja frutuosa, é necessário que você realize algo concretamente (ajudar o
próximo, pedir perdão, falar sobre o amor de Deus, visitar um doente etc.) e que seja fruto de sua oração.
6º Domingo do Tempo Comum – Ano C. Liturgia da Palavra: Jer 17,5-8; Sl 1,1-2.3.4.6 (R/.Sl 39,5a); 1Cor 15,12.1620; Lc 6,17.20-26 (Bem-aventuranças).
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