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Semana Santa

Tempo de reviver os maiores acontecimentos
da história da salvação
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PALAVRA DO ARCEBISPO

A SEMANA SANTA SÓ TERMINA
COM A CELEBRAÇÃO DA PÁSCOA
Queridos irmãos e irmãs,

I

mpulsionados pela força do alegre encontro com nosso Mestre
neste Domingo de Ramos, iniciamos as celebrações da Semana
Santa, adotando a reverência que requer a celebração do mistério da nossa
redenção.
Somos todos convidados a particiDOM WASHINGTON CRUZ, CP
par da liturgia própria desse período,
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
a mais signiﬁcativa de todas, por representar a origem da nossa fé: Cristo
foi o cordeiro imolado por nós, mas ressuscitou.
Precisamos partilhar da Santa Ceia com nosso Mestre, relembrar suas últimas lições, de fé, humildade e perdão. Vigiar e
orar durante sua Paixão e Morte na cruz. Fazer com Jesus o caminho do Calvário, pedindo perdão pelos pensamentos e ações
que nos afastam do seu caminho de Vida e Verdade, do Reino
dos Céus, da Casa do Pai. Só assim poderemos ressurgir com
Ele para uma vida nova.
Especialmente nesta Santa Semana, nossa Igreja entra em
penitência e oração, pedindo piedade a Deus por nossas inúmeras falhas, e louvando sua inﬁnita misericórdia ao nos enviar
seu ﬁlho Jesus, para nos salvar. Entre nossos principais pecados
está o do egoísmo, origem de tantos males, que nos torna indiferentes à dor dos nossos irmãos.
É muito importante que todos participem, em suas paróquias e comunidades, das celebrações da Semana Santa, que
culminam com celebração da Vigília Pascal. Se isso não for
possível, em função de viagens necessárias, participem onde
estiverem, não deixando de celebrar a Páscoa de Nosso Senhor
Jesus Cristo. Não terminem sua semana chorando aos pés da
Cruz. Visitem o sepulcro vazio, ouçam a voz do anjo dizendo:
Ele ressuscitou!
A Páscoa, que celebraremos no próximo domingo, signiﬁca que a morte foi vencida, o Senhor ressuscitou. Porque Ele vive,
e permanece conosco na Eucaristia, nós cremos que tudo podemos Naquele que nos fortalece. Somos mensageiros da sua
Boa-Nova, da esperança!
BUSQUEMOS A PAZ
Unindo-nos ao papa Francisco e a toda Igreja, nesta Semana Santa intensiﬁquemos nossas orações pela paz no mundo,
pois a guerra é uma grande fábrica de pecados da humanidade.
Como ação concreta, em prol dessa intenção, cessemos de alimentar os motivos das guerras que travamos em nossas famílias e nos ambientes de trabalho.
Como expressão da nossa vida pascal, façamos uma adesão
verdadeira à Campanha da Fraternidade 2019, que nos convida
a reﬂetir sobre "Fraternidade e Políticas Públicas. Precisamos
vencer tudo o que sustenta a cultura de morte e alimenta as mazelas dos nossos irmãos no mundo. Há de nascer um novo homem e uma nova mulher, que vejam no próximo a face de Deus.
Assim, viveremos numa nova terra, com vida plena para todos.
Uma abençoada Semana Santa e uma feliz Páscoa!

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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Editorial
É chegado o momento de celebrarmos com respeito, fé, zelo e reverência a Semana Santa, a semana
maior do calendário litúrgico. Nesta edição, o Jornal Encontro Semanal
ouviu o padre Dilmo Franco, reitor
do Seminário Interdiocesano São
João Maria Vianney, que explicou
cada dia desta semana e sobre o sentido da preparação para a vivência
dos mistérios da nossa fé. Trazemos
também neste número a cobertura da Reunião de Coordenadores
da Pastoral da Comunicação, que
abordou os preparativos e a programação do 11º Mutirão Brasileiro de

Comunicação (Muticom) que será
sediado em Goiânia, em julho deste
ano. Nossa Arquidiocese também se
despediu de um sacerdote: trata-se
do padre Félix Pinelli, pároco da Paróquia Cristo Redentor. Isso e muito
mais em nossas páginas.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Operação Semana Santa
A estrada é, muitas vezes, o caminho
que proporciona encontros e reencontros
com familiares e amigos, proporcionando
a vivência de sentimentos valiosos como
o amor ao próximo, a fraternidade e a
compaixão. Não deixe para praticar seus
valores somente ao chegar no destino.
Durante o percurso, no trânsito, pratique
também a gentileza, a cautela, a sensatez.
A Polícia Rodoviária Federal ressalta
algumas atitudes essenciais para quem
vai pegar a estrada:
– Descansar bem antes de viajar;
– Checar as condições dos pneus;
– Acender os faróis para ver e ser visto;
– Reduzir a velocidade e aumentar a
atenção em pistas molhadas;
– Manter uma distância segura do
veículo que está à frente;
– Não ultrapassar em locais proibidos;
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– Não dirigir depois de ingerir bebida
alcoólica;
– Usar cinto de segurança (todos os
ocupantes do veículo);
– Transportar crianças no equipamento
adequado para a idade;
– Não exceder o limite de velocidade da
via;
Atitudes prudentes salvam vidas!
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Lectio Divina com os jovens

3

JACKELINE VIANA

Estagiária, acadêmica de Jornalismo da PUC Goiás

“Mulher, onde estão seus acusadores,
ninguém te condenou? Ninguém
Senhor. E disse-lhe Jesus: Eu também
não te condeno, vai-te e não peques
mais” (Jo 8,1-11)

N

o dia 6 de abril, foi realizado o quinto encontro
da Lectio Divina deste ano,
que acontece todos os sábados da Quaresma. A celebração
foi presidida por Dom Moacir Silva
Arantes, bispo auxiliar de Goiâ- nia,
na Paróquia Universitária São João
Evangelista. Esse encontro foi um
momento de olhar para si mesmo,

buscando enxergar e superar as
próprias fraquezas. O bispo propôs
também um olhar para fora, para o
nosso semelhante, com menos julgamentos e pedras nas mãos.
A reﬂexão foi feita a partir do
Evangelho de João (8,1-11), que narra
o episódio em que Jesus caminha até
o Monte das Oliveiras e os escribas
e fariseus trazem-lhe uma mulher
apanhada em adultério. Os que estavam presentes exigiam seu apedrejamento, mas Jesus, neste momento,
pediu para que atirasse a primeira
pedra aquele que não tivesse pecado
algum, então todos partiram. Inspirado nessa leitura, Dom Moacir mostrou que antes de julgarmos o outro,
devemos enxergar os nossos erros e
pecados. “A nossa luz se manifesta

quando somos capazes de olhar para
os outros e ver, nas suas diﬁculdades
e fraquezas, aquele ﬁlho e ﬁlha de
Deus diante de nós, que não merece

nossas pedradas, mas precisa de um
olhar iluminado para terem coragem
de se reerguer e seguir um novo caminho” , disse o bispo.

Arcebispo empossa os vigários
episcopais dos Vicariatos
de Campinas e Trindade
Foto: Fúlvio Costa
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Arquidiocese de Goiânia
despede-se do Pe. Félix Pinelli

Foto: Rudger Remígio

“nas fraquezas do próximo enxergar o filho de Deus diante de nós”

Na madrugada do dia 2 de abril,
faleceu o padre italiano Felice Pinelli
(Pe. Félix), pároco da Paróquia Cristo Redentor, na Vila Redenção, em
Goiânia. O sacerdote foi encontrado
morto em sua casa, após um infarto
enquanto dormia.
Padre Félix veio para o Brasil
como leigo missionário para trabalhar na Amazônia, depois para Goiânia a convite do primeiro arcebispo
Dom Fernando Gomes dos Santos,
onde, ainda como leigo, trabalhou
nas periferias com o padre Alaor Rodrigues. Respondendo ao chamado
para o sacerdócio, ele ingressou no
Seminário Santa Cruz, onde cursou
Filosofia e Teologia.
Padre Félix, como era conhecido,
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foi ordenado no dia 23 de novembro
de 1986, por Dom Antonio Ribeiro
de Oliveira, em Goiânia, e trabalhou
nas paróquias Nossa Senhora de
Guadalupe, São Leopoldo Mandic
e, por último, na Paróquia Cristo Redentor.
A missa de corpo presente, seguida das exéquias, aconteceu na Paróquia Cristo Redentor e foi presidida
por Dom Washington Cruz. Diversos
padres do clero arquidiocesano concelebraram.
Em sua homilia, o arcebispo citou
o versículo do Evangelho de João
(11,25): “Eu sou a ressurreição e a vida;
quem crê em mim, ainda que esteja
morto, viverá; E todo aquele que vive,
e crê em mim, nunca morrerá”.

Aos domingos, às 11h30, a Santa Missa na Catedral Metropolitana de Goiânia é presidida pelo
arcebispo Dom Washington Cruz.
No dia 7 de abril, 5º Domingo da
Quaresma, durante a celebração,
ele empossou dois missionários redentoristas, os padres Marco Aurélio Martins de Souza e João Bosco
de Deus, vigários episcopais dos
Vicariatos de Campinas e Trindade, respectivamente.
O Rito de Posse foi feito no início da celebração e, conforme a tradição da Igreja, os padres a serem
empossados ﬁzeram a Proﬁssão
de Fé e o Juramento de Fidelidade
diante do arcebispo.
Dom Washington explicou, em

sua pregação, o papel do vigário
episcopal. “O vigário episcopal foi
criado para exercer o seu poder em
uma área determinada na Arquidiocese, seja para um determinado
território, para alguns assuntos ou
ainda para um grupo de pessoas
conﬁadas pelo bispo diocesano
para que desenvolva um trabalho
pastoral como verdadeiro pastor
de um rebanho, em nome do bispo”, aﬁrmou. Sobre a função que
os dois padres assumiram, o arcebispo ressaltou que “o exercício do
oﬁcio, no território, deve ser realizado sempre em comunhão com o
bispo, procurando viver uma relação fraterna com ele, pois é o pastor próprio do rebanho.”
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Semana de preparação para os mistérios
Fotos: Rudger Remígio

da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo

FÚLVIO COSTA

Padre Dilmo Franco de Campos

A

pós o longo inverno da
Quaresma, chegamos à
porta de entrada da Semana Santa. Hoje (14),
abrimos essa porta e começamos a
viver os grandes acontecimentos da
nossa fé, aquilo que nos move o ano
inteiro no espírito do Cristianismo.
A Semana Santa, como a conhecemos hoje, ﬁcou assim deﬁnida no
Concílio de Niceia, no ano de 325
d.C. É a semana de preparação para

os mistérios da Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus
Cristo.
Embora seja a semana mais importante para a vivência dos mistérios da nossa fé, a Semana Santa
não é de preceito. “Os dias de preceito são quatro: Ano Novo, Natal,
Corpus Christi, Imaculada Conceição. Na Semana Santa, de segunda
a quarta-feira não há preceito, mas
não existe um católico que não par-

ticipe das celebrações na Quinta e na
Sexta-feira Santa, e da celebração da
Vigília Pascal no Sábado, porque ali
está condensado o mistério pascal”,
esclarece, em entrevista, o padre
Dilmo Franco, reitor do Seminário
Interdiocesano São João Maria Vianney. Nesta reportagem, ele explica
cada dia desta grande semana que
estamos começando a viver e que
segue até o Domingo de Páscoa, dia
21 de abril. “É uma semana para se

evitar músicas barulhentas, pois é
o nosso Mestre e Senhor quem vai
morrer. Então, a partir do Domingo
de Ramos, nós somos convidados
a viver intensamente esta semana,
pois, se eu vivi profundamente a
Quaresma, devo viver mais ainda
esta semana. Não é o momento de
preparar a viagem, pois mais do que
qualquer período do ano litúrgico,
é para ser vivido na comunidade”,
orienta padre Dilmo.

Domingo de Ramos
As Missas geralmente são na parte
da manhã por causa da Procissão de
Ramos. As duas únicas procissões litúrgicas da Igreja é a de Ramos e a de
Corpus Christi. A procissão que antecede a Santa Missa é, justamente, para
nós revivermos a entrada triunfal de
Jesus em Jerusalém com as palmeiras,
dizendo “Bendito o que vem em nome

do Senhor, hosana nas alturas”. É importante sabermos que não se trata
de teatro. Sendo sincero, dependendo da situação, é bem melhor não ter
o burrinho, porque às vezes ele causa
tanto riso nas pessoas, ou sai desembestado, derruba o padre, e aquilo que
era para ser um momento de reflexão,
espiritualidade, acaba sendo um circo.

Precisa ter muita atenção de maneira
que não seja um teatro e que possa
levar as pessoas a reviver o mistério,
compreender que somos nós que estamos acolhendo Jesus em Jerusalém,
para depois entender que nós estamos dizendo: “crucifica-o”. Não é algo
externo a mim, é algo que eu também
participei.

Segunda-feira Santa

Quarta-feira Santa

Em algumas paróquias, na Segunda-feira Santa, acontece a Procissão do
Depósito em que os homens peregrinam com o Senhor dos Passos e as mulheres com Nossa Senhora das Dores.
As imagens são deixadas em alguma
capela.

É o dia em que se realiza a Procissão
do Encontro. Os homens vão buscar o
Senhor dos Passos e as mulheres, Nossa Senhora das Dores. Eles peregrinam
até chegar na igreja matriz onde acontece o sermão das Sete Dores de Maria
e é sempre bom frisar essa parte, para
relembrar as dores e os sofrimentos de
Nossa Senhora e mostrar que ela também esteve presente, como mãe, nos
sofrimentos de Jesus.
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Quinta-feira Santa
Celebra-se, neste dia pela manhã,
a Missa do Crisma, que é chamada
também de Missa dos Santos Óleos,
em que se abençoa os óleos que serão
usados nos Sacramentos da Confirmação, do Batismo e da Unção dos Enfermos em todas as paróquias. Nesta
Missa também acontece a renovação
das Promessas Sacerdotais diante do
bispo, reafirmando o seu querer de
continuar a servir a Cristo. Essa Missa é
importante também pela unidade dos

padres com seu bispo, demostrando
obediência. Todos os fiéis são convidados a participar.
Pela tarde, temos a chamada Missa
da Instituição da Eucaristia ou do Sacerdócio e também conhecida como
Missa do Lava-pés. Jesus é o modelo
que lava os pés dos discípulos. É importante salientar que não fazemos
teatro, e sim relembramos o gesto de
Jesus e isso deve ser feito com simplicidade. Todo cristão deve exercer sua

desejar essa cruz de Cristo, por isso
que o padre diz: “Completo na minha
carne aquilo que faltou na cruz de
Cristo”. Cristo, na cruz, dá um sentido
no nosso sofrimento, ele não sofre
por masoquismo, ou só por sofrer, ali
ele sofre para nos salvar, nos redimir
dos nossos pecados, é um sofrimento redentor. O sofrimento de um pai
ao filho é um sofrimento redentor, o
sofrimento do papa ao mundo é um
sofrimento redentor, não como o de
Cristo, mas o mundo é o sofrimento
de Cristo, porque quem redime é o
Cristo. Mas nós somos chamados a
nos unirmos à cruz dele, então sofre
como ele sofreria ao ver a realidade
que estamos vivenciando.

São celebrações que nós temos
que participar com dor no coração,
literalmente, mergulhar, escutar cada
leitura, e são várias leituras. Tem a narração da paixão segundo o Evangelho
de João, que é tocante, ou seja, viver
isso com dor, muitas pessoas ficam
impressionadas porque, nessa celebração, o sacerdote entra sem canto,
em silêncio, ele entra e já se posta
diante do altar, ele se deita, se tem diácono ele deita junto com o padre, se
tem bispo também deita. O altar está
desnudado, não tem toalha branca
nem enfeite, o sentimento é o de que
Cristo morreu, único dia do ano que
não tem a Missa, porque o Cristo morreu. Termina sem bênção final, aquela

diaconia. Sabemos que há pessoas
que recebem a ordenação diaconal,
seja ele como diácono permanente ou
transitório. O sentido é que o diaconado passa, mas a diaconia não. O que
significa? Que nunca passe em nós o
desejo de servir. Neste dia é também
o dia do padre. Na Quinta-feira Santa,
com a missa do Lava-Pés, começa o
Tríduo Pascal, com a condensação do
mistério da Paixão, Morte e Ressureição de Jesus.

Sexta-feira Santa
Neste dia acontece em algumas
paróquias a celebração da Via-Sacra,
em que relembramos os passos de
sofrimento de Nosso Senhor Jesus
Cristo e sua Via Crucis.
Na sexta-feira pela tarde, às 15h,
temos a adoração da Santa Cruz. Literalmente é adoração da Santa Cruz,
porque essa madeira foi banhada
pelo sangue de Cristo, foi impregnada pelo sangue do redentor, não adoramos a madeira pela madeira, mas
sim o sangue nela, adoramos a Cristo,
a cruz remete a ele. O ser humano é
aquele que mais quer fugir da cruz,
não quer sofrimento, não quer dor,
mas, se quiser ser salvo, ele vai ter
que fixar os olhos na cruz e vai ter que

liturgia que nos leva a celebrar de fato
que o Senhor morreu. Novamente, eu
insisto que não é teatro, é para reviver, eu torno vivo ele hoje, depois tem
a Comunhão Eucarística e, em muitos
lugares, há também a procissão do
Senhor morto.

Sábado Santo

Muitas pessoas acreditam que
no Sábado Santo nada acontece. É
neste dia que Cristo desce à mansão
dos mortos para poder salvar todos
aqueles que morreram em estado de
justiça antes dele. O Senhor desce à
mansão dos mortos para poder levar

luz àqueles que esperavam a chegada dele, é o dia mais doloroso para
Maria, porque ela estava vivenciando
todos aqueles eventos, a prisão dele,
o caminho da cruz quando ele morreu. Maria teve ele nos braços, mas de
repente ele foi colocado no sepulcro,
e sábado de manhã ela vai para casa
e a casa está vazia, só tem ela. Nós
sabemos que Maria não entrou em
desespero, pois sabia que tinha algo
mais, mas ela não sabia o que, não sabia quando. Nós, quando enterramos
um ente querido, ao terminar o funeral voltamos triste para casa. É a mesma sensação e Maria está sozinha,
pois ela só tinha Jesus, José já tinha
morrido. Por isso, Jesus dá João a Ma-

ria e Maria a João, para um cuidar do
outro, mas é um dia de extrema dor
para Nossa Senhora e de extrema dor
para nós também.
Espera-se a Missa da Vigília que é
o anúncio da ressurreição de Cristo.
A Missa começa com uma fogueira
lá fora, as luzes da igreja estão apagadas, o altar sem enfeites, os santos
cobertos. Ali, acontece a bênção do
fogo novo que acenderá o Círio, que
representa o Cristo. O padre entra
na igreja levando o Círio e, por três
vezes ele diz: “Eis a Luz de Cristo”, e
o povo responde: “Graças a Deus”.
Quando ele entra, vai acendendo as
velas das pessoas, Cristo ressuscitado
vai contagiando, a Igreja vai ficando

iluminada e nesse momento se canta
o anúncio da Páscoa, a noite grandiosa. Se Semana Santa é a semana
das semanas, a Missa da Vigília Pascal é a missa das missas. Por isso, a
gente fala que cada domingo é uma
pequena Páscoa. Cada domingo é
como se fosse uma pequena Páscoa
em relação a tudo o que nós vivemos
no Tempo Pascal. Uma vez terminada
a procissão de entrada com o Círio,
acende-se a luz da Igreja, apagam-se
as velas, acontece a renovação do Batismo de todos fiéis, e segue normalmente a Santa Missa. Nesta semana,
pedimos aos leigos de fazerem as leituras em casa para uma maior sintonia na hora da Missa.

Domingo de Páscoa
No domingo, algumas paróquias
estão instituindo a procissão da ressurreição. Não é fácil, pois a missa da
Vigília termina tarde, depois acontece
a ceia da família. Eu faço, porém, uma
advertência sobre a Páscoa do Senhor:
não a viver e voltar aos vícios antigos.
A Páscoa é a passagem da morte para
a vida. Por isso, as penitências que escolhemos na Quaresma são a maneira
de nos disciplinar para que, ao término
desse tempo, eu tenha vencido. Não
devemos deixar de fazer uma coisa
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que eu sei que é errado para depois
tornar a fazer, pois isso fazemos com a
carne, algum alimento, mas as nossas
penitências quaresmais não podem
ser apenas materiais, têm que ser para
a conversão, rezar mais por exemplo.
Não podemos deixar de rezar quando
chega a Páscoa do Senhor. A Quaresma deve ser um trampolim para eu
crescer nas virtudes.
No domingo tem a procissão, as Missas normais do dia do Senhor, e volta-se com todo fervor a cantar o “Glória”, o

“Aleluia” e a alegria de celebrar a Páscoa.
Lembrando que se a pessoa não pôde
viver a Páscoa por uma coisa ou outra,
nós temos a Oitava da Páscoa, uma festa grande em que vivemos os dois mistérios centrais da nossa fé, o mistério da
encarnação e o mistério da redenção.
Por isso, no Natal, temos o Advento
para preparar e, no tempo da Páscoa,
temos a Quaresma. A preparação é longa porque o que se celebra é grande.
Um dia só não basta para se festejar. Por
isso, tem a Oitava da Páscoa.
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CATEQUESE DO PAPA

Não somos um enigma aos
olhos de Deus
Estimados irmãos e irmãs!

N

o nosso percurso de redescoberta da oração do “Pai-Nosso”, hoje aprofundaremos a primeira das suas
sete invocações, isto é, “santiﬁcado
seja o vosso nome”.
Os pedidos do “Pai-Nosso” são
sete, facilmente divisíveis em dois
subgrupos. Os primeiros três têm no
centro o “Vós” de Deus Pai; os outros
quatro têm no centro o “nós” e as nossas necessidades humanas. Na primeira parte Jesus faz-nos entrar nos
seus desejos, todos dirigidos ao Pai:
“santiﬁcado seja o vosso nome, venha
a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade”; na segunda é Ele que entra em nós e se faz intérprete das nossas necessidades: o pão nosso de cada
dia, o perdão dos pecados, o amparo
na tentação e a libertação do mal.
Eis a matriz de cada oração cristã – diria de cada prece humana –
que é sempre recitada, por um lado,
como contemplação de Deus, do seu
mistério, da sua beleza e bondade, e
por outro, com sincero e corajoso pedido do que nos serve para viver, e viver
bem. Deste modo, na sua simplicidade e essencialidade, o “Pai-Nosso”
educa quantos o recitam a não multiplicar palavras vãs, porque – como
diz o próprio Jesus – “o vosso Pai celeste sabe do que necessitais antes de
lho pedirdes” (Mt 6,8).
Quando falamos com Deus, não o
fazemos para revelar a Ele o que te-
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mos no coração: Ele conhece-o muito melhor do que nós. Se Deus é um
mistério para nós, ao contrário, nós
não somos um enigma aos seus olhos
(cf. Sl 139,1-4). Deus é como aquelas
mães às quais é suﬁciente um olhar
para compreender tudo dos ﬁlhos: se
estão contentes ou tristes, se são sinceros ou escondem algo...

cristão exprimem a conﬁança no Pai: e
é precisamente essa conﬁança que faz
com que peçamos aquilo de que precisamos sem afã nem agitação.
Por isso rezamos dizendo: “Santiﬁcado seja o vosso nome!”. Nesse pedido
– o primeiro! “Santiﬁcado seja o vosso
nome!” – sente-se toda a admiração de
Jesus pela beleza e grandeza do Pai, e

É Deus que santifica, que nos transforma com
o seu amor, mas, ao mesmo tempo, somos
também nós que, com o nosso testemunho,
manifestamos a santidade de Deus no mundo,
tornando presente o seu nome
Portanto, o primeiro trecho da oração cristã é a entrega de nós mesmos
a Deus, à sua providência. É como dizer: “Senhor, vós sabeis tudo, não há
necessidade de que eu vos conte a minha dor, peço-vos só que estejais aqui
ao meu lado: sois a minha esperança”.
É interessante observar que Jesus, no
sermão da montanha, imediatamente depois de ter transmitido o texto
do “Pai-Nosso”, nos exorta a não nos
preocupar nem nos aborrecer pelas
situações. Parece uma contradição:
primeiro ensina-nos a pedir o nosso
pão de cada dia e depois recorda-nos:
“Não vos preocupeis, dizendo: ‘Que
comeremos, que beberemos, ou que
vestiremos?’” (Mt 6,31). Mas a contradição é só aparente: os pedidos do

o desejo de que todos o reconheçam
e admirem pelo que deveras é. E ao
mesmo tempo há a súplica para que o
seu nome seja santiﬁcado em nós, na
nossa família, na nossa comunidade,
no mundo inteiro. É Deus que santiﬁca, que nos transforma com o seu
amor, mas, ao mesmo tempo, somos
também nós que, com o nosso testemunho, manifestamos a santidade de
Deus no mundo, tornando presente o
seu nome. Deus é santo, mas se nós,
se a nossa vida não for santa, haverá
uma grande incoerência! A santidade
de Deus deve reﬂetir-se nas nossas
ações, na nossa vida. “Sou cristão,
Deus é santo, mas faço muitas coisas
negativas”, não, isto não serve. Isto
faz até mal; escandaliza e não ajuda.

A santidade de Deus é uma força
em expansão, e nós suplicamos a ﬁm
de que ela rompa depressa as barreiras do nosso mundo. Quando Jesus
começa a pregar, o primeiro a pagar
as consequências disto é precisamente o mal que aﬂige o mundo. Os espíritos malignos praguejam: “Que tens
a ver conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos arruinar? Sei quem Tu és:
o Santo de Deus!” (Mc 1,24). Nunca
se tinha visto uma santidade assim:
não preocupada consigo mesma, mas
inclinada para fora. Uma santidade –
a de Jesus – que se alarga em círculos
concêntricos, como quando se lança
uma pedra num lago. O mal tem os
dias contados – o mal não é eterno – o
mal não nos pode prejudicar: chegou
o homem forte que toma posse da
sua casa (cf. Mc 3,23-27). E esse homem forte é Jesus, que dá também a
nós a força para tomar posse da nossa
casa interior.
A oração afasta qualquer temor. O
Pai ama-nos, o Filho ergue os braços
apoiando-os aos nossos, o Espírito age
em segredo pela redenção do mundo.
E nós? Não vacilemos na incerteza.
Tenhamos uma grande certeza: Deus
ama-me; Jesus doou a vida por mim!
O Espírito está dentro de mim. Essa
é a grande verdade. E o mal? Tem
medo. E isso é bom.

Audiência Geral
Praça São Pedro, 27 de fevereiro de 2019
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Arquidiocese convoca agentes da Pascom
FÚLVIO COSTA

Maior evento de comunicação
na Igreja Católica no Brasil,
Muticom acontecerá
desta vez em Goiânia,
de 18 a 21 de julho, no Centro
Pastoral Dom Fernando

N

a primeira Reunião de
Coordenadores da Pastoral da Comunicação
(Pascom) do ano, no dia
6 de abril, a Arquidiocese de Goiânia convocou os agentes da pastoral
das paróquias a se inscreverem no
11º Mutirão Brasileiro de Comunicação (Muticom), que acontecerá
no Centro Pastoral Dom Fernando
(CPDF), em Goiânia, nos dias 18 a
21 de julho. “Estamos na reta ﬁnal
da organização do evento, faltam
menos de 100 dias para acontecer e
esta é a oportunidade de participar
do maior evento de comunicação
promovido pela Igreja Católica no
Brasil”, aﬁrmou Dom Levi Bonatto,
bispo auxiliar de Goiânia e responsável pelo Vicariato para a Comunicação (Vicom) da Arquidiocese. Participaram do encontro 60 agentes da
Pascom de 38 paróquias.
Eliane Borges, coordenadora do
Vicom, também convidou os agentes a se inscreverem no evento e
multiplicarem na internet esse grande acontecimento nacional a realizar-se na Igreja de Goiânia. “Publiquem nos sites e nas redes sociais
das paróquias, multipliquem essa
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comunicação, para que chegue aos
que já atuam na Pascom, mas também para outros interessados”, disse. A expectativa é que o Muticom
acolha mais de 600 pessoas entre os
participantes de Goiás e demais estados brasileiros.
Durante o encontro, Ricardo Rocha, diretor da Apoio Internacional,
empresa especializada em turismo e
assessoria, e responsável pela parte
de inscrições, estrutura e hotelaria
do Muticom, apresentou a Cidade
da Comunhão, espaço projetado
no CPDF para acolher o Mutirão
de Comunicação. Ele ressaltou que
a estrutura do evento é totalmente
pensada em mobilidade, como os locais das palestras, as trilhas e a praça de alimentação. Rocha também
explicou que a internet a ser usada
foi pensada para a multiplicação do
evento ao vivo pelos participantes
em seus dispositivos móveis. “O objetivo é atingir o maior número possível de pessoas por meio de uma
banda de 100 mega num raio de 15
km de distância, pois todos os participantes são players aptos a divulgar
o evento.”
Em um dos momentos do encontro, um vídeo foi transmitido aos
participantes com uma mensagem
do coordenador nacional da Pascom, Marcus Tulius, que explicou
a nova identidade visual da Pastoral da Comunicação, a ser adotada
pela pastoral em todas as dioceses,
paróquias do Brasil. Ele convidou
todos para o Muticom: “Vocês de
Goiânia são privilegiados em sediar e ter a oportunidade de parti-

Foto: Rudger Remígio

para o 11º Mutirão Brasileiro de Comunicação

cipar de um evento tão importante
de comunicação”. Também deixou
sua mensagem irmão Diego Joaquim, coordenador regional da
Pascom. “Será um evento muito
importante para os agentes da Pascom, mas também para os estudantes de comunicação e todos aqueles
que se dedicam a esta ciência, pois
estaremos discutindo temas fundamentais, como: democracia, políticas de comunicação e responsabilidade social. Além disso, teremos
outros eventos agregados, como o
Encontro Nacional de Jornalistas
da CNBB e a entrega dos Prêmios
de Comunicação”, aﬁrmou.
A assessora de comunicação da
Arquidiocese de Goiânia, Talita Salgado, comentou sobre a grandiosidade do Muticom e a quantidade de
atividades que fazem dele um evento importante e acessível, sobretudo
para os agentes da Pascom no esta-

do de Goiás e no Distrito Federal.
“Teremos diversas palestras e conferências com nomes importantes
da comunicação no país e os participantes poderão circular no evento,
participar um pouco de cada atividade, percorrer as trilhas do conhecimento. Serão experiências que vão
ampliar nossa visão sobre comunicação e nos ajudarão em nossos trabalhos nas paróquias.”
Célia Leão Ramos, da Comunidade Santo Antônio, da Paróquia
Sant’Ana, de Inhumas, já se inscreveu. Ela falou sobre suas expectativas para o evento e contou que esta
é a primeira vez que ela participará
do Muticom. “Nós temos a possibilidade de participar deste evento
único. Acredito que vamos aprender
muito sobre comunicação e tecnologia. Vou tentar trazer mais pessoas
da minha paróquia e convido todos
a se inscreverem”, reforçou.
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LEITURA ORANTE

Segundo a Escritura, ele devia
ressuscitar dos mortos (Jo 20,9)
WALISSON RODRIGUES FREITAS
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

I

niciada a Semana Santa, celebramos
nesses dias o centro e o ápice da fé
cristã. Hoje, com o Domingo de Ramos, celebramos a Paixão do Senhor,
quando somos chamados a viver intensamente em oração os próximos dias. O Tríduo Pascal se inicia com a quinta-feira, em
que vivemos a última ceia de Jesus Cristo
com seus discípulos. Vamos com Jesus ao
Getsêmani, sofremos sua agonia, prisão,
condenação, ﬂagelação, o seguimos na
Via-Sacra até a cruciﬁxão e morte na cruz.
Finalmente, depositamos, com nossa mãe
Maria, Jesus no sepulcro.
No primeiro dia da semana, logo de
manhã, antes mesmo do raiar do sol, o
primeiro dia da Nova Criação se inicia
com o túmulo vazio. Maria Madalena representa toda nossa humanidade que não
cessa de buscar a Deus. Contudo, também

representa nossa humanidade que não
conﬁa na Palavra de Jesus. Vendo que Jesus não estava no sepulcro, saiu correndo
ao encontro dos discípulos e não entende
que não “tiraram o Senhor do túmulo” (Jo
20,2). Mesmo Simão Pedro e o outro discípulo que correram juntos ao túmulo “ainda não tinham compreendido a Escritura,
segundo a qual ele devia ressuscitar dos
mortos” (Jo 20,9).
Irmãos e irmãs, “este é o dia que o Senhor fez para nós: alegremo-nos e Nele
exultemos” (Sl 117,24). Hoje, “somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra
dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz” (At 10,39).
Porém, desvelado o véu do templo, vendo
o Cordeiro pascal imolado, compreendemos que a Palavra se cumpriu: “Deus
o ressuscitou no terceiro dia” (At 10,40).
Portanto, amados, “vós morrestes, e a
vossa vida está escondida, com Cristo, em
Deus” (Cl 3,3).

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Jo 20,1-9 (página 1337 – Bíblia das
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,
familiarize-se com as palavras e se insira no relato bíblico;
3º) Meditação: deixe que a Palavra fale por si só, com a autonomia de ser propriamente Palavra de Deus. Ela é viva e
eﬁcaz, tem uma mensagem especíﬁca. Deixe que Deus fale
e apenas escute;
4º) Contemplação: uma vez que a Palavra se cumpre, hoje,
em sua vida, contemple a Palavra que você lê agora, contemple a Trindade que se revela para você;
5º) Oração: reze com as palavras que ﬁcaram em seu coração, deixe o Espírito Santo falar. Se possível, escreva os
frutos dessa oração;
6º) Ação: é hora de perguntar a Jesus sobre as atitudes que
Ele quer de você e, depois, agir. Ele mostrará a você as ações
concretas que deve realizar depois de uma intensa oração
com a Palavra.
Domingo da Páscoa na Ressureição do Senhor – Ano C.
Liturgia da Palavra: At 10,34a.37-43; Sl 117(118),1-2.16ab17.22-23. (R/.24); Cl 3,1-4; Jo 20,1-9.

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
O livro Quaresma e Páscoa é um convite à reflexão sobre a Paixão, a
Morte e a Ressurreição de Cristo. Fruto de pequenas meditações feitas
durante a Quaresma, tem o objetivo de conduzir o aprofundamento, por
meio da oração, para o sentido da Quaresma, a fim de que os leitores,
já imbuídos desse tempo forte de conversão, experimentem a transformação da Páscoa do Senhor com alegria, vivendo todos em uma Páscoa
constante. A obra tem 100 páginas e capítulos bem objetivos: Quaresma,
Carnaval, Quarta-feira de Cinzas, O jejum que agrada, Conspiração contra Jesus, Páscoa e outros. Ao fim de cada tema tratado, há uma oração.
Autora: Irmã Maria José do Espírito Santo, CMES
Editora: Edições Loyola
Onde encontrar: Livraria Vozes – Rua 3, 291 - St. Central, Goiânia – GO
Telefone: (62) 3225-3077
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