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Serviço Pastoral dos Migrantes
“A solidariedade é a única resposta sensata” (Papa Francisco)

Serviço está presente na Rodoviária de Goiânia, atendendo diariamente, desde o ano 2000.
A Missão tem o objetivo de atender, acolher, escutar e dirigir uma palavra amiga e em
consonância com os valores do Evangelho, bem como encaminhar as
pessoas em situação migratória
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PALAVRA DO ARCEBISPO

BOAS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROMOVEM ACESSO AO
DIREITO E AO FUTURO

A

o reﬂetir sobre o tema da
Campanha da Fraternidade
deste ano no Brasil, “Fraternidade e Políticas Públicas”,
e seu lema, “Serás libertado pelo direito
e pela Justiça”, recordo o que disse o
papa Francisco em um dos seus discursos no Panamá, por ocasião da
Jornada da Juventude:

Editorial
Um trecho da Oração pelo Migrante é: “Ó Cristo Peregrino, Tu que ﬁzeste
de tua vida uma caminhada ao encontro do homem, a ﬁm de levá-lo ao Pai,
nós te pedimos pelo migrante mais
pobre e abandonado”. Apresentamos,
na reportagem de capa desta edição,
o trabalho desenvolvido pelo Serviço
Pastoral dos Migrantes, que atua no
Terminal Rodoviário de Goiânia desde
o ano 2000. Essa missão é uma priori-

dade na Arquidiocese, com o objetivo
de acolher, amar e servir ao próximo.
Leia também nesta edição a segunda
Catequese do Papa sobre o Pai-Nosso e
as coberturas do ﬁm de semana. Na
seção Vida Cristã, conﬁra o artigo do
Pe. Cristiano Faria sobre o Mestrado
em Direito Canônico, oferecido pelo
Instituto Dom Antonio Ribeiro.
Boa leitura!

“Sabemos que é possível outro mundo;
e os jovens convidam-nos a envolver-nos
na sua construção, para que os sonhos não
permaneçam algo de efêmero ou etéreo, para que deem impulso a um
pacto social no qual todos possam ter a oportunidade de sonhar um
amanhã: o direito ao futuro também é um direito humano.”
DOM WASHINGTON CRUZ, CP

Arcebispo Metropolitano de Goiânia

Proposta pelos Bispos do Brasil, congregados na CNBB,
essa Campanha da Fraternidade (CF) será lançada no próximo
dia 6 (Quarta-feira de Cinzas) e representa o anseio da nossa
Igreja de colaborar para que a sociedade entenda como são formuladas e aplicadas as Políticas Públicas, para que as pessoas possam reconhecer seus direitos previstos nelas e também
participar na elaboração de novas políticas, quando estas forem
necessárias para dar acesso ao Direito e à justiça.
Aﬁnal, as políticas públicas nacionais são as ações aprovadas
e programadas para que todos possam ter uma vida digna. Estabelecidas pelo Estado brasileiro, essas políticas não são efetivadas somente pela ação do governo. Dependem também da relação entre as instituições e os diversos atores, sejam individuais
ou coletivos, envolvidos na solução de determinados problemas.

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Fúlvio Costa (MTB 8674/DF)
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Revisão: Camila Di Assis e Jane Greco
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EDICAO 250 - NOVO.indd 2

Colaboração: Marcos Paulo Mota
(Estudante de Jornalismo/PUC Goiás)

Tiragem: 25.000 exemplares
Impressão: Gráfica Moura

Contatos: encontrosemanal@gmail.com
Fone: (62) 3229-2683/2673

Formação para cantores
e instrumentistas
A Arquidiocese de Goiânia realizará, no próximo dia 16 de março,
um curso voltado para cantores e
instrumentistas que servem em nossas liturgias. O evento será realizado
no Centro Pastoral Dom Fernando
(CPDF), das 8h às 11h30, e contará
com oﬁcinas de violão, técnica vocal/
canto e liturgia. As inscrições devem
ser feitas diretamente em suas respectivas paróquias, e elas serão encaminhadas para a Cúria Metropolitana.
Valor: R$ 10,00.

Foto: Rudger Remígio

O QUE PODEMOS FAZER
A Comissão Nacional da CF preparou um texto-base para
subsidiar a reﬂexão sobre o tema, que objetiva despertar a consciência e incentivar a participação de todo cidadão na construção de Políticas Públicas em âmbito nacional, estadual e municipal. Para elaboração desse documento foram reunidas contribuições de vários especialistas e pesquisadores, e ainda foram
ouvidas lideranças de movimentos e entidades sociais.
Além do texto-base da Campanha da Fraternidade, muitos
outros subsídios foram produzidos e estão disponíveis no site
da Editora da CNBB (inclusive CD e o DVD), apontando uma
série de formatos de encontros para reﬂexão, assim como iniciativas que ajudarão a colocar em prática as propostas incentivadas pela campanha. Convido todas as paróquias, comunidades,
grupos e movimentos de nossa arquidiocese a conhecer esses
conteúdos e utilizá-los em seu trabalho pastoral, seguindo o
método proposto, de VER, JULGAR E AGIR.
Está em nossas mãos fazer com que a temática da CF, tão
importante para o bem comum, seja aprofundada durante todo
o ano de 2019, o que certamente contribuirá para que ocorram
importantes mudanças de mentalidade social e na realidade sofrida de grande parte do Povo de Deus, que vive sem direito à
esperança e ao futuro.

Importante: As inscrições vão até o dia 13 de março, portanto,
elas não serão feitas no local do curso.
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Realizado curso de prevenção

Foto: Fúlvio Costa

ao uso abusivo de drogas
FÚLVIO COSTA

O

que é prevenção ao uso de
drogas? Por que fazer prevenção ao uso de drogas em
Igrejas e escolas? Como fazer prevenção na prática? Esses foram
alguns dos temas ministrados durante
o curso de prevenção ao uso abusivo
de drogas, que aconteceu nos dias 23 e
24 de fevereiro, na Associação Servos
de Deus, em Goiânia. Participaram
cerca de 90 pessoas.
De acordo com o coordenador do
núcleo de formação da Pastoral da Sobriedade na Arquidiocese de Goiânia,
Nilson Teles, o evento teve o objetivo
de formar agentes de prevenção que
devem atuar nas paróquias, comunidades, escolas e demais instituições que
lidam diretamente com crianças e adolescentes. “O agente deve identiﬁcar o
problema onde atuar, estar junto às famílias em que sejam detectados problemas com drogas e acompanhar aqueles
que precisam de tratamento”, aﬁrmou.
Um dos palestrantes, Júlio Nunes
dos Reis, psicólogo e especialista em
terapia cognitiva comportamental,
disse em entrevista que ações preven-

tivas precisam ser desenvolvidas muito cedo junto às crianças e adolescentes. Ele comentou que não há idade
deﬁnida para abordar o assunto com
crianças e adolescentes, mas ressaltou
que é necessário estar atento a sinais.
“Não posso deﬁnir que há uma idade
determinada para falar sobre drogas,
mas crianças de 8 ou 9 anos já conseguem ter essa percepção do que é a
droga, por causa do assédio que existe a respeito. Quando seu ﬁlho chega
em casa perguntando o que é droga
ou se ele especiﬁca o nome de alguma substância química, essa é a hora
de intervir, embora não precise esperar esse momento chegar. Não existe
uma idade exata para falar sobre drogas em casa. É muito necessário sempre trabalhar o assunto com as crianças e adolescentes que estão à nossa
volta”, explicou. Os temas abordados
por ele no curso foram “Como ações
preventivas devem ser organizadas” e
“Quais são os principais objetivos da
prevenção ao uso de drogas?”.
Para Irlane Maria dos Santos, professora e colaboradora em uma comu-

Não existe uma idade exata para falar sobre
drogas em casa. É muito necessário sempre
trabalhar o assunto com as crianças e
adolescentes que estão à nossa volta

seja na sociedade. “O momento em
que vivemos é de uma geração muito perspicaz de jovens que têm reﬂexos rápidos, são interativos; eles têm
todas as informações em mãos e nós
precisamos estar preparados para realizar o trabalho preventivo e, para
isso, precisamos estar mais informados do que eles. Não adianta, hoje, dizer apenas que as drogas fazem mal,
porque, na verdade, elas trazem prazer. Precisamos estar preparados para
falar sobre as consequências que elas
trazem para vida dos jovens e isso foi
estudado aqui”, aﬁrmou.
No sábado (23), a Santa Missa, durante o encontro, foi presidida pelo
coordenador da Pastoral da Sobriedade na Arquidiocese de Goiânia, padre
Paulo Barbosa. A formação terminou
no domingo, com a Santa Missa presidida pelo bispo auxiliar e coordenador de Pastoral da Arquidiocese,
Dom Moacir Silva Arantes.

Começa o Ano Acadêmico do Instituto
de Filosofia e Teologia Santa Cruz
Foto: Rudger Remígio

Foto: Rudger Remígio

Frei Rogério Ferreira Constantino
é ordenado sacerdote

nidade terapêutica na Diocese de Rubiataba/Mozarlândia (GO), os temas
estudados vieram ao encontro das
necessidades de conhecimento acerca
do tema de prevenção ao uso abusivo
de drogas para que ela e os demais
agentes possam estar munidos das
ferramentas necessárias para lidar
com esse problema social. “Sempre
aprimorando conhecimentos sobre o
tema, nós desenvolvemos melhor o
trabalho, acolhemos famílias, falamos
sobre o assunto abertamente e, dentro
da comunidade terapêutica, desenvolvemos iniciativas que sejam positivas e que resgatem o ser humano para
uma vida social”, aﬁrmou.
Estar preparado é sempre necessário para lidar com os jovens. Milton
Ferreira Muniz, da Comunidade Luz
da Vida, disse que as informações obtidas no curso são bem-vindas para
sua atuação nos trabalhos preventivos, seja na Comunidade Terapêutica,

A igreja matriz da Paróquia São
Francisco de Assis, do Setor Leste
Universitário, em Goiânia, estava
lotada de ﬁéis leigos, religiosos, religiosas e sacerdotes, que rezaram em
unidade pela ordenação presbiteral
do frei Rogério Ferreira Constantino,
OFM, na noite do dia 23 de fevereiro.
A celebração foi presidida pelo bispo auxiliar de Goiânia, Dom Moacir
Silva Arantes.
O bispo, em sua homilia, deu boas-vindas ao neossacerdote, pedindo
que ele seja um ministro que doa sua
vida sem medidas pela causa do Reino. “Que alegria para a Igreja inteira,
na qual esse jovem viverá o seu amor
e o seu serviço. Alegra-te, frei Rogério. Com tanta alegria que promove
hoje a tua entrega e o teu sim. A entrega do dom de tua vida inteira, de
tua capacidade de amar, de acolher
livremente a vontade de Deus, que se
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manifesta através da Igreja, sobretudo na pessoa do bispo diocesano e do
teu superior na família franciscana.”
Ao ﬁm da Santa Missa, frei Rogério agradeceu a todos os que participaram daquele momento importante
de sua vida. E deixou uma mensagem
tirada da II Carta de São Paulo aos
Coríntios, que ele sempre leva consigo. “Basta-te a minha graça; pois é na
fraqueza que se revela totalmente a
minha força. Portanto, preﬁro gloriar-me das minhas fraquezas para que
habite em mim a força de Cristo (cf.
2Cor 12,9). Sim, em meio às minhas
fragilidades, aprendizados e busca
pelos valores evangélicos, é unicamente na graça de Deus que me conﬁo, pois ele, por primeiro, em mim
depositou sua conﬁança de ser seu
ministro na Igreja”, disse. Para comemorar a ordenação, logo depois foi
oferecido um jantar comunitário.

A aula inaugural do curso de
Filosofia do Instituto de Filosofia e
Teologia Santa Cruz foi ministrada
no dia 25 de fevereiro, pelo professor Antônio Carvalho, de Anápolis.
Ele abordou o tema “A Formação
da racionalidade ocidental”. O professor apresentou uma reflexão
sobre a formação da consciência
ocidental, com base na racionalidade grega, no direito romano e
na tradição judaico-cristã.
Após a aula, foi rezada, no auditório do Instituto, a Santa Missa
em ação de graças por este semestre que se inicia. A celebração foi
presidida pelo arcebispo de Goiâ-

nia, Dom Washington Cruz. Diversos padres que compõem o corpo
docente do Instituto, entre eles
os coordenadores dos cursos de
Filosofia e Teologia, padres Mário
Correia da Silva e David Pereira de
Jesus, e o reitor do Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney,
padre Dilmo Franco de Campos,
concelebraram.
Dom Washington, em sua homilia, disse que o semestre inicia
com a Santa Missa para elevar nossas preces a Deus e “pedir que ele
derrame sobre nós o Espírito Santo
e seus dons para enfrentarmos os
desafios do cotidiano”.
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''Estive peregrino
e me acolhestes''
(Mt 25,35)

FÚLVIO COSTA

H

á 19 anos, o Serviço
Pastoral dos Migrantes
(SPM) atua na Arquidiocese de Goiânia. No Terminal Rodoviário da capital, conta
com um espaço físico, em que oferece atendimento e acolhimento
aos migrantes em situação de risco, para diminuir o seu sofrimento
e propiciar a ajuda possível dentro
de suas limitações. O trabalho é desenvolvido por meio de diversas
atividades: encaminhamento para
casas de acolhida e albergues, fornecimento de alimentos e roupas,
compra de passagens para voltar à
terra natal ou tratamento médico e,
também, a escuta atenta de uma palavra amiga, de acordo com os valores evangélicos.

O serviço é oferecido de segunda
a sexta-feira, das 14h às 18h, com a
colaboração de seis voluntárias, que
são religiosas e leigas, que se dedicam a ajudar o próximo. Os atendimentos são realizados no guichê da
pastoral junto às plataformas de embarque de modo totalmente orgânico, ou seja, as pessoas se aproximam
por livre e espontânea vontade. Todos são atendidos sem qualquer tipo
de ressalva ou discriminação. Atuam
diretamente no SPM, na Rodoviária
de Goiânia, as seguintes congregações religiosas: São Carlos Borromeu
(Scalabrinianas), da qual a coordenadora arquidiocesana da pastoral
, irmã Glória Dal Pozzo, faz parte; a
Congregação das Irmãs da Caridade
de Montreal e das Irmãs Vicentinas.

Missas
Mensalmente, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, Dom Moacir Silva Arantes, preside a Santa Missa no Terminal Rodoviário, possibilitando às pessoas em trânsito alimentarem-se da Eucaristia e fortalecerem a esperança e a fé, para que, em sua jornada, encontrem uma resposta humana e cristã para suas necessidades, com a proteção de Deus.

Local da missa: Embarque Leste ao lado do Box 24.
Datas em 2019, sempre às 15h:
Março – dia 20
Abril – dia 24
Maio – dia 22
Junho – dia 19
Julho – dia 24
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Agosto – dia 21
Setembro – dia 18
Outubro – dia 23
Novembro – dia 20
Dezembro – dia 11

Enfrentamento ao tráfico
de pessoas

A Pastoral dos Migrantes também
atua por meio de ações preventivas
e de acolhimento às vítimas do tráﬁco humano. O SPM é membro do
Comitê de Enfrentamento ao Tráﬁco
de Pessoas em Goiás, desde a sua formação, e desenvolve ações preventivas, como a participação na Jornada
da Cidadania, da PUC Goiás. Nos
três dias de evento, voluntários da
pastoral conversam diretamente com
a população e entregam material informativo, com o intuito de chamar a
atenção para esse crime.
Outra iniciativa que vale destaque é o apoio à Campanha Coração
Azul, das Nações Unidas, na última
semana do mês de julho, realizando

atividades de panﬂetagem em diversas localidades da cidade de Goiânia,
além de ações de informação no posto de atendimento emergencial no
Terminal Rodoviário. Na página da
Pastoral, no Facebook, também são
publicadas informações sobre o tráﬁco de pessoas. Para seguir a página,
basta digitar na busca da rede social
a seguinte frase: Serviço Pastoral dos
Migrantes – SPM Goiânia. Outra parceria forte é com o Grupo Inter-religioso que se reúne a cada dois meses.
Formado por membros de diversos
grupos religiosos, eles desenvolvem
promoções, formações proﬁssionais
e atividades educacionais junto aos
imigrantes que estão em Goiânia.
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Estrangeiros

Nos últimos anos, conforme
irmã Glória Dal Pozzo, coordenadora do SPM na Arquidiocese, cresceu a atividade da pastoral junto
aos imigrantes. “O volume de atendimentos aumentou com a chegada
dos haitianos, seguida de africanos
e, ultimamente, reforçada com os
venezuelanos”, destacou a religiosa
no relatório da pastoral sobre as atividades realizadas no ano passado.
Entre as ações junto a essa população está a promoção de campanhas,
visando suprir suas necessidades
básicas de saúde como vacinação,

Números

em razão de doenças adquiridas no
país de origem ou em território nacional, assim como outros trabalhos
de prevenção. Em conjunto com
o Instituto Federal Goiano (IFG),
realiza um curso de língua portuguesa para haitianos, uma vez por
semana. “O objetivo é integrá-los e
inseri-los socialmente”, disse. Conforme o relatório 2018, os assistidos
são cerca 70 alunos que encerraram
as atividades no início de dezembro, com uma confraternização que
incluiu apresentações culturais e
comidas típicas na programação.

Testemunho

São muitas e diversas as histórias
das pessoas que procuram a Pastoral
dos Migrantes em busca de ajuda.
Um casal de paraenses, que morou
oito anos em Goiânia, viveu uma
delas. O marido trabalhava como
ajudante de pedreiro nesse período em que morou com a esposa na
capital e tiveram quatro ﬁlhos. No
ano passado, porém, ele ﬁcou desempregado e sem o dinheiro para
pagar aluguel e sustentar a família,
passou diﬁculdades ﬁnanceiras, a
ponto de alguém denunciar que os
ﬁlhos passavam fome. Os pequenos foram recolhidos e colocados

em abrigo, até mesmo a menor de
oito meses ainda em fase de amamentação. Foi nesse momento que a
família pediu ajuda à Pastoral para
retornar a Marabá (PA). As crianças
já haviam conseguido ajuda e foram encaminhadas de volta para a
terra natal com uma tia. O casal foi
em seguida, com a ajuda de pessoas
de boa vontade e da pastoral. “No
rosto desse casal, muito sofrimento
e dor por não conseguir vencer as
diﬁculdades e precisar voltar à terra de origem sem condições dignas
para dar educação adequada à sua
família”, contou irmã Glória.

Conforme dados do relatório do
SPM, em 2018, a pastoral fez 415
atendimentos e 349 com registros
em ficha, um aumento de 85,25%
em relação ao ano de 2017. Os reflexos desse aumento, segundo
irmã Glória, indicam uma intensificação tanto dos fluxos migratórios
domésticos quanto da precariedade em que são realizados, expondo
os migrantes a uma série de riscos.
Nos atendimentos, o aumento médio por ano, tem sido de 31,87%.
Ao longo do ano de 2018, os meses
em que houve mais atendimentos
foram março, abril, outubro e junho; uma média de 34 atendimentos por mês. Apurou-se que 90%
dos atendidos foram homens. No
recorte por idade e sexo masculino, 33,44% dos homens atendidos

têm de 35 a 44 anos, 25,80% têm de
25 a 34 anos e 18,15% de 45 a 54
anos. A maioria das mulheres atendidas também estão na mesma faixa etária: 38,24% têm idade de 35
a 44 anos, seguido pelas mulheres
com idade entre 45 e 54 anos, que
corresponde a 14,71%. Em nível escolar, a maioria dos atendidos tem
Ensino Fundamental incompleto,
seguidos daqueles que têm o Ensino Médio completo e o Fundamental completo. Os fluxos migratórios
que passam por Goiânia procedem
principalmente da Região Centro-Oeste (47,6%), seguida pelas regiões Nordeste (18,6%), Sudeste
(18,3%) e Norte (11,2%), respectivamente. Já os seus destinos são
o Centro-Oeste (67,9%), o Sudeste
(13,2%), o Nordeste (7,4%).

Prioridade Arquidiocesana
Para o bispo auxiliar de Goiânia e coordenador arquidiocesano de pastoral, Dom Moacir Silva
Arantes, a missão da Pastoral dos
Migrantes é uma prioridade nesta
Igreja particular, uma vez que se
trata de um trabalho cujo objetivo é
amparar as pessoas e fazer com que
cada uma se sinta amada por Deus.
“É um trabalho focado na espiritualidade porque todos nós somos
peregrinos neste mundo, voltando
para a casa do Pai. Nesse processo,
nós precisamos desenvolver em nós
a capacidade de ter um projeto de
vida, a capacidade de ter um sentido no qual a espiritualidade ajuda
a desenvolver. Com a Pastoral dos
Migrantes, não queremos ﬁcar empurrando as pessoas de um lado a
outro, mas valorizá-las, acolhê-las,

fazê-las sentirem-se ﬁlhas e ﬁlhos
de Deus, para que, aonde quer que
elas vão, continuem esse desenvolvimento”. Dom Moacir aﬁrmou que
a iniciativa pastoral é também voltada para a dimensão social. “Esse
trabalho toca um problema social
que é a migração, pois as pessoas
migram, fugindo da fome, do desemprego, da violência, em busca
de novos caminhos e oportunidades. E, toda ação social da Igreja é
também uma ação pastoral, porque
não somos uma ONG e não fazemos esse trabalho por questões políticas, mas sim por uma experiência de amor a Cristo, vendo assim a
ﬁgura dele, que passa por nossas vidas, dando-nos a oportunidade de
acolher, amar e servir ao próximo”,
concluiu o bispo.

Santa Casa é pioneira no tratamento a laser
para cálculo renal no Centro-Oeste
A Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, visando à
saúde e à qualidade de vida dos pacientes, está realizando
mensalmente, cirurgias a laser para cálculo renal. O
procedimento, minimamente invasivo, chamado de
‘‘ureterorrenolitotripsia ﬂexível a laser’’, é realizada em
pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).
Serão realizadas até duas cirurgias por mês e o paciente
será selecionado de acordo com a necessidade do
procedimento.
A nova tecnologia dará ainda a oportunidade de
aprendizado aos alunos e residentes da Santa Casa. ‘‘É a
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primeira cirurgia dessa natureza realizada pelo SUS no
Centro-Oeste. É um grande ganho para os nossos alunos e
residentes e para os pacientes da rede pública de saúde, que
podem contar com tecnologia de ponta e proﬁssionais
altamente treinados para realizar a cirurgia, sem custos’’,
diz o chefe da Urologia da instituição, José Dias.
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O “Pai-Nosso”

Afunda suas raízes na realidade do homem

Amados irmãos e irmãs!

P

rossigamos o caminho de catequeses sobre o “Pai-Nosso”.
Jesus põe nos lábios dos seus
discípulos uma prece breve,
audaz, formada por sete pedidos – um
número que na Bíblia não é casual, indica plenitude. Digo audaz, porque
se Cristo não a tivesse sugerido, provavelmente nenhum de nós – aliás,
nenhum dos teólogos mais famosos!
– ousaria rezar a Deus dessa maneira.
Com efeito, Jesus convida os seus
discípulos a aproximar-se de Deus e
a fazer-lhe com conﬁdência alguns
pedidos: antes de tudo em relação a
Ele e depois em relação a nós. Não
há prefácios no “Pai-Nosso”. Jesus
não ensina fórmulas para “adular”
o Senhor, aliás, convida a pedir-lhe
abatendo as barreiras da reverência
e do medo. Não diz para se dirigir
a Deus chamando-lhe “Onipotente”, “Altíssimo”, “Tu, que estás tão
distante de nós, eu sou miserável”:
não, não diz assim, mas simplesmente “Pai”, com toda a simplicidade,
como as crianças se dirigem ao pai. E
essa palavra “Pai”, expressa a conﬁdência e a conﬁança ﬁlial.
A oração do “Pai-Nosso” afunda
as suas raízes na realidade concreta
do homem. Por exemplo, faz-nos pedir o pão de cada dia: pedido simples,
mas essencial, o qual diz que a fé não
é uma questão “decorativa”, separada
da vida, que intervém quando todas
as outras necessidades foram satisfeitas. No máximo, a oração começa
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com a própria vida. A prece – ensina-nos Jesus – não começa na existência humana quando o estômago está
cheio: ao contrário, existe onde quer
que haja um homem, um homem
qualquer que tem fome, que chora,
que luta, que sofre e se pergunta “por
quê”. A nossa primeira prece, num
certo sentido, foi o gemido que acompanhou o primeiro respiro. Naquele
choro de recém-nascido anunciava-se
o destino de toda a nossa vida: a nossa
fome contínua, a nossa sede perene, a
nossa busca de felicidade.

impunham o silêncio: “Cala-te! O Senhor passa. Cala-te. Não incomodes.
O Mestre tem muitas coisas a fazer;
não o aborreças. Tu importunas com
os teus gritos. Não perturbes”. Mas
ele não ouvia aqueles conselhos: com
santa insistência, pretendia que a sua
mísera condição pudesse ﬁnalmente
encontrar Jesus. E bradava mais alto!
E as pessoas educadas: “Não, é o Mestre, por favor! Ficas mal visto!” E ele
bradava porque queria ver, queria ser
curado: “Jesus, tem piedade de mim!”
(Mc 10,47). Jesus restitui-lhe a vista

A oração não só precede a salvação, mas de
certa forma já a contém, pois liberta do
desespero de quem não acredita numa
saída para tantas situações insuportáveis
Jesus, na oração, não quer apagar
o humano, não o quer anestesiar. Não
quer que moderemos as perguntas
nem os pedidos aprendendo a suportar tudo. Ao contrário, quer que cada
sofrimento, qualquer preocupação, se
projete rumo ao céu e se torne diálogo. Ter fé, dizia uma pessoa, signiﬁca
acostumar-se ao brado.
Todos deveríamos ser como o Bartimeu do Evangelho (cf. Mc 10,4652) – recordemos aquele excerto do
Evangelho, Bartimeu, o ﬁlho de Timeu – aquele homem cego que mendigava às portas de Jericó. Tinha à sua
volta tantas pessoas bondosas que lhe

e diz-lhe: “A tua fé te salvou” (Mc
10,52), como que para explicar que
o mais decisivo para a sua cura foi
aquela prece, aquela invocação bradada
com fé, mais forte que o “bom senso”
de muitas pessoas que queriam que
ele se calasse. A oração não só precede a salvação, mas de certa forma já a
contém, pois liberta do desespero de
quem não acredita numa saída para
tantas situações insuportáveis.
Depois, certamente, os crentes sentem também a necessidade de louvar a Deus. Os evangelhos contêm a
exclamação de júbilo que promana
do Coração de Jesus, cheio de grata

Foto: Rudger Remígio
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admiração pelo Pai (cf. Mt 11,25-27).
Os primeiros cristãos sentiram até a
exigência de acrescentar ao texto do
“Pai-Nosso” uma doxologia: “Porque
teu é o poder e a glória nos séculos”
(Didaquê, 8,2).
Mas nenhum de nós é obrigado
a aceitar a teoria que no passado alguém propôs, isto é, que a oração de
pedido seja uma forma tíbia da fé,
enquanto que a oração mais autêntica
seria o louvor puro, aquele que procura Deus sem o peso de pedido algum. Não, isto não é verdade. A prece
de pedido é autêntica, espontânea, é
um ato de fé em Deus que é Pai, que
é bom, onipotente. Trata-se de um ato
de fé em mim, que sou pequenino, pecador, necessitado. E por isso a oração
para pedir algo é muito nobre. Deus
é o Pai que tem imensa compaixão
por nós, e deseja que os seus ﬁlhos
lhe falem sem medo, chamando-lhe
diretamente “Pai”; ou nas diﬁculdades dizendo: “Mas Senhor, o que me
ﬁzeste?” Por isso podemos contar-lhe
tudo, até aquilo que na nossa vida
permanece distorcido e incompreensível. E prometeu-nos que teria ﬁcado
conosco para sempre, até ao último
dia que vivermos nesta terra. Rezemos o Pai-Nosso, começando assim,
simplesmente: “Pai” ou “Papá”. E Ele
compreende-nos e ama-nos muito.

Audiência Geral
Praça São Pedro, 12 de dezembro de 2018
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VIDA CRISTÃ

Mestrado em Direito Canônico
Foto: Rudger Remígio

Construindo uma cultura formativa
PE. CRISTIANO FARIA DOS SANTOS
Coordenador do Mestrado em Direito Canônico

D

esde o mês de maio de
2018 funciona, em nossa
Arquidiocese de Goiânia,
o Curso de Mestrado em
Direito Canônico. Essa formação foi
criada em função da falta de canonistas e operadores para os Tribunais Eclesiásticos da Região Centro-Oeste do Brasil. Tem sede em Goiânia, graças a uma parceria entre a
Pontifícia Universidade Gregoriana,
o Instituto Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro e a Associação Dom Antonio Ribeiro.
O curso terá a duração de três
anos, observando o seguinte cronograma:
As aulas do mestrado são ministradas em módulos semanais, uma
semana por mês, nas dependências
do Centro Pastoral Dom Fernando
(CPDF), localizado na Avenida Anápolis, n. 2020, no Jardim das Aroeiras, em Goiânia. O curso tem hoje

61 alunos, vindos de 19 dioceses do
Brasil. São sacerdotes, religiosas e
leigos dos estados do Centro-Oeste,
de Minas Gerais, das Regiões Norte e Nordeste, que se dedicam a um
estudo sistemático do Código de
Direito Canônico e das demais normativas extra-codiciais.

Trata-se de um projeto arrojado de formação
estruturado em nossa Arquidiocese, que
está aberto a pessoas que queiram
ampliar seus conhecimentos

EDICAO 250 - NOVO.indd 7

O Mestrado em Direito Canônico, em razão de seu convênio com a
Pontifícia Universidade Gregoriana,
oferecerá aos alunos, que concluírem o mestrado, o diploma de mestre em Direito Canônico, emitido
segundo as normas da Comunidade Europeia, que permite posterior
convalidação no Brasil.
Trata-se de um projeto arrojado
de formação estruturado em nossa
Arquidiocese, que está aberto a pessoas interessadas em ampliar seus
conhecimentos, bem como ter uma
titulação na área do Direito.
Os professores do Mestrado em
Direito Canônico são mestres e dou-

tores vindos de diversas localidades
no Brasil. Todos os professores têm
sua qualiﬁcação reconhecida na área
em que ministram a formação.
Uma nova turma será aberta em
agosto de 2019, com inscrições no
período de 1º de maio a 27 de junho.
Esta formação está aberta a proﬁssionais do Direito, teólogos e pessoas
da sociedade em geral.

Mais informações pelos
telefones: (62) 3567-9060
e (62) 98259-2757.
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LEITURA ORANTE

‘‘Não tentarás o Senhor teu
Deus’’ (Lc 4,12)
THIAGO MARTINS BORGES (DIÁCONO)
Seminário São João Maria Vianney

I

niciaremos, no próximo domingo, um
tempo de recolhimento em que o homem
fala menos e escuta mais o Senhor Deus,
que lhe transmite, por meio da Palavra,
um caminho de conversão. Tal jornada litúrgica exigirá conﬁança e coragem para resistir
às tentações de busca por aplausos, êxitos,
riquezas, poder, que surgem diariamente na
vida de cada cristão. No Evangelho, notamos
que o Filho de Deus, no início de sua missão,
soube muito bem recusar as opções e propostas contra o Reino de seu Pai: “Adorarás o
Senhor teu Deus, e só a Ele servirás” (Lc 4,8).
O diálogo mostra a voz do bem, que é
Jesus, e a voz do mal, que é o diabo. Ambas
estão fundamentadas nas Sagradas Escrituras. A primeira mostra a ﬁdelidade, en-

quanto a segunda apresenta a má compreensão do que é a Palavra de Deus. No ﬁnal,
o bem vence o mal. A vitória se dá porque
Cristo abraça ﬁelmente o projeto divino. A
ﬁdelidade leva-O à Paixão e Morte na cruz.
Essa é a consequência de se optar por seguir
os caminhos do amor, que não exclui o sofrimento da vida.
Assim, cabe-nos, olhando para a ﬁdelidade de Jesus Cristo, reﬂetir sobre em que
mais somos tentados diariamente. O tentador não tem autoridade sobre Deus e não
pode ter poder sobre o inconsciente de cada
pessoa. Não podemos dar lugar às ostentações que nos levam a desistir de seguir Jesus. É preciso apegar-se à vitória de Cristo
sobre o mal. Dessa forma, será possível ter
como prioridade o desapego de bens terrenos, tendo em vista fazer sempre a vontade
do Criador, isto é, servindo à humanidade,
sem intenção de dominá-la ou escravizá-la.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Eclo 17,20-28; Mc 10,17-27. 3ª-f.: Eclo 35,1-15; Mc 10,28-31. 4ª-f.: Cinzas – Jl 2,
12-18; 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18. 5ª-f.: Dt 30,15-20; Lc 9,22-25. 6ª-f.: Is 58,1-9a ; Mt 9,14-15. Sábado: Is 58,
9b-14; Lc 5, 27-32. Domingo: 1º Domingo da Quaresma – Dt 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13.

Siga os passos para a leitura orante:
Textos para oração: Lc 4,1-13 (página 1274 – Bíblia das
Edições CNBB)
1º) Ambiente de oração: sinta-se livre e bastante à vontade diante das Sagradas Escrituras. Não deixe que as situações exteriores façam você perder o espírito de silêncio.
Para isso, invoque o auxílio do Espírito Santo;
2º) Leitura atenta da Palavra: leia o texto repetidas vezes,
para ouvir a voz de Deus e, assim, poder compreendê-la;
3º) Meditação livre: reze e tente entender a mensagem
que o texto lhe apresenta. Destaque palavras, frases e
repita-as para poder alimentar-se espiritualmente delas;
4º) Oração espontânea: faça deste encontro um verdadeiro diálogo com Deus e peça forças que vêm da Palavra. Seja verdadeiro e saiba agradecer a Deus pelas graças que são derramadas;
5º) Contemplação: tente fazer uma experiência do amor
de Deus em sua vida. Depois da oração, busque anotar o
que chamou sua atenção;
6º) Ação: o encontro com a Palavra exige uma realidade
concreta. Pense em uma ação a favor da vida e em seu
desenvolvimento na família e na sociedade.
1º Domingo da Quaresma – Ano C. Liturgia da Palavra:
Dt 26,4-10; Sl 90(91),1-2.10-11.12-13.14-15(R/. cf. 15b); Rm
10,8-13; Lc 4,1-13 (Tentação de Jesus).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
O livro aborda a presença dos haitianos no Brasil, sob a perspectiva
da comunicação, do consumo e do trabalho. Esses elementos, conforme
a obra, são fomentadores de novas formas de sociabilidade e explicam
por que esse povo escolheu o país e aqui tem feito vínculos e se firmado. Com 135 páginas, o livro, de autoria do pós-doutor em comunicação
Cristóvão Domingos de Almeida, reflete sobre o fluxo migratório haitiano e analisa as motivações desse fenômeno a partir de 2010, com o
objetivo de compreender as relações estabelecidas pelos haitianos em
solo brasileiro. Relatos dos sujeitos que migraram para o Brasil também
estão presentes na obra.
Autor: Cristóvão Domingos de Almeida
Onde encontrar: Paulus Livraria de Goiânia – Rua 6, n. 201 – Centro
Telefone: (62) 3223-6860
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