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PALAVRA DO ARCEBISPO

Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo aos apóstolos, com inúmeras provas, durante quarenta dias,
falando do Reino de Deus. Em nossa
Igreja, rememoramos esse período
como Tempo Pascal, quando evidenciamos a esperança que a Páscoa do
'Senhor da Vida' nos traz.
Como um cordeiro, Jesus foi imolado
pela redenção dos nossos pecados.
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
Açoitado, humilhado, cruciﬁcado,
morto e sepultado, Ele venceu a morte. Ressuscitou! E acendeu em nós a
fé, que nos leva a crer que teremos uma vida plena, na paz de
Cristo, na Casa do Pai.
Não desanimemos diante dos problemas, nem abdiquemos
de espalhar as boas sementes, geradoras de “vida em abundância”. Observemos o exemplo dos anciãos que plantam sementes, sabendo que os seus frutos não serão por ele saboreados.
Um gesto simples, mas um gesto de amor. O maior exemplo,
porém, nos foi dado por nosso Senhor, que plantou a semente
do Reino de Deus neste mundo ‒ o seu Evangelho ‒, deixando-nos o mandamento de “amar a Deus sobre todas as coisas e ao
próximo como a si mesmo”.
BUSQUEMOS O CRISTO VIVO
Neste Tempo Pascal, cada um de nós é chamado a encontrar-se com o Cristo Vivo. Ele pode remover as pedras que sepultam nossa capacidade de amar a Deus e aos irmãos, e de renovar nossa conﬁança em nós mesmos. Como lembrou o papa
Francisco na Vigília Pascal, “a história humana não acaba frente
a uma pedra sepulcral... Como Igreja, estamos fundados sobre
Ele (Jesus ressuscitado) e, mesmo quando desfalecemos, mesmo quando somos tentados a julgar tudo a partir dos nossos
fracassos, Ele vem fazer novas todas as coisas, inverter as nossas
decepções”.
A alegria, que é dom do Cristo ressuscitado, ninguém e nenhuma situação adversa podem roubar. É uma dádiva que deve
perdurar mesmo em tempos difíceis, como no tempo da perseguição por causa da fé em Jesus. Com a ressurreição de Cristo,
inaugurou-se uma nova etapa na história da salvação: o tempo
da Igreja, o tempo do testemunho.
Se pensarmos que o mundo está perdido, que nada podemos
fazer para torná-lo melhor, que estamos sozinhos no barco da
vida, será em vão comungarmos do corpo e sangue de Cristo.
É o que o papa Francisco denominou de psicologia do sepulcro:
quando se acredita que tudo termina ali, sem esperança de sair
vivo; quando voltamos o olhar somente para os ambientes sepulcrais e não para o Senhor da vida. Quando alimentamos a ideia
de que tudo só pode piorar, “construímos dentro de nós um monumento à insatisfação. Lamentando-nos da vida, tornamos a
vida dependente das lamentações e espiritualmente doente”.
O Sumo Pontíﬁce nos faz a pergunta que ecoa dos Evangelhos há mais de dois mil anos: “Por que buscais o Vivente entre
os mortos? O Senhor não habita na resignação. Ressuscitou...
Não é o Deus dos mortos, mas dos vivos (p.m. 22,32). Não sepulteis a esperança!”.
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A teologia tem muito a contribuir
para que conheçamos mais Nossa
Senhora e o seu lugar na vida cristã.
No conjunto da fé, a centralidade de
Maria está em Jesus, conforme o entrevistado da semana, irmão Diego
Joaquim. Nesta edição, convidamos
os leitores a reﬂetir sobre o papel de
Nossa Senhora na história da salvação
e por que ela é também a nossa mãe.
Conﬁra, na seção Arquidiocese em Movimento, as posses que aconteceram
em três paróquias e a Visita Pastoral
dos bispos à Paróquia Jesus, Maria e
José. Apresentamos também as Irmãs

da Reparação, que estão presentes na
Arquidiocese de Goiânia há 26 anos.
Extraordinariamente, neste número
do Encontro Semanal, não publicamos
a Catequese do Papa, que continua na
próxima edição.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Corpus Christi 2019

Participe da montagem dos tapetes para a solenidade
A coordenação de Pastoral da Arquidiocese de Goiânia, que tem à frente o bispo
auxiliar Dom Moacir Arantes, convida as paróquias a organizarem equipes para a montagem dos tapetes da Solenidade de Corpus
Christi, que será celebrada no dia 20 de junho, na Praça Cívica de Goiânia.
“Esta é a grande festa celebrativa do mistério da Santa Eucaristia, o Sacramento do
Corpo e Sangue de Cristo, em torno do qual
é celebrada a unidade da Igreja. Esperamos
contar com a participação de representantes de grupos, pastorais e movimentos de
todas as paróquias arquidiocesanas nesta
tradicional manifestação devocional que é a
montagem dos tapetes”, conclama o padre
Jairo Gomes, coordenador da montagem
dos tapetes neste ano.
A Festa de Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois do Domingo de Páscoa

Foto: Rudger Remígio

CULTIVEMOS A ESPERANÇA!

Editorial

ou na quinta-feira seguinte ao domingo da
Santíssima Trindade, em alusão à Quinta-feira Santa, quando Jesus instituiu o Sacramento da Eucaristia.
Inscrições para montagem dos tapetes
estão sendo registradas pelo Secretariado
para Ação Evangelizadora, por telefone.
Falar com Ivone: (62) 3223-0758.
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N

o domingo, 28, o arcebispo Dom Washington Cruz
encerrou a Visita Pastoral
na Paróquia Jesus, Maria e
José, do Parque Anhanguera I. Na celebração, ele deu destaque à Ressurreição de Cristo. “O Filho de Deus não
veio para ajustar as contas do passado, tampouco para ignorar as traições
dos seus discípulos, e sim, para paciﬁcar com o dom do perdão.” Isso não
signiﬁca ignorar o pecado, mas, sim,
ajudar os pecadores a assumir seus erros “pois aquilo que não é assumido,
não é redimido”, disse.
Assumir as próprias fraquezas e
limitações se tornam um compromisso individual de cada ﬁlho e ﬁlha de
Deus, porque somente assim Jesus
Cristo pode perdoar, “sob o olhar
misericordioso do Senhor que liberta
da culpa e paciﬁca os corações, pois
só quem é amado pode ser salvo e só

quem é abraçado pode ser transformado”, explicou Dom Washington Cruz.
Durante a cerimônia, padre Antônio Edson renovou seus votos sacerdotais diante do arcebispo e da comunidade, assim como o fez também na
Missa do Crisma, na Quinta-feira Santa. A renovação tem como propósito a
revitalização da fé, do entusiasmo, da
ternura e da misericórdia.
Após renovar seus votos, agradeceu pela visita pastoral feita anteriormente pelos bispos auxiliares Dom
Levi e Dom Moacir, mencionando a
importância do encontro e da união
entre padres e bispos. “Somos todos
batizados e colaboramos para a construção do Reino de Deus, queremos
estar sempre juntos nesta comunhão
de fé e amor”, disse, reforçando as palavras do arcebispo, que havia dito:
“A visita pastoral serve para encorajar
todos ao encontro com Cristo. Deve

Fotos: Rudger Remígio

Sinônimo de bênção e renovação da vida cristã na paróquia

ser um momento que conduza à descoberta da beleza e da alegria da fé e
da vocação cristã”, comentou o padre
que, em 19 anos de sacerdócio, recebeu pela primeira vez a visita pastoral
do arcebispo.
Para o paroquiano Luís Gomes da
Silva, a visita pastoral é uma experiência enriquecedora. “Sentimos a

presença de Cristo. Dom Washington
Cruz nos encoraja a evangelizar e fortalece em nós essa ação pastoral.”
Dom Levi Bonatto se encontrou
com o Conselho Econômico da paróquia, no dia 25 de abril. O grupo apresentou todas as iniciativas que estão
sendo realizadas para a construção da
igreja matriz.

Arcebispo empossa padres em paróquias de Goiânia e do interior
APARECIDA
Atendendo às necessidades pastorais da Arquidiocese de Goiânia, Dom
Washington Cruz nomeou padres
para conduzir três paróquias em Goiânia, em Aparecida de Goiânia e em
Brazabrantes (GO). Em Aparecida, o
Missionário Oblato de Maria Imaculada (OMI), padre João Altino Barbo-

sa, foi empossado pároco da Paróquia
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
no Jardim Tiradentes. Participaram da
celebração, além dele, os vigários paroquiais que já colaboram na paróquia e
são da mesma congregação e o seu confrade, padre Carlos Francisco de Lucena, pároco da Paróquia Santo Eugênio
Mazenod. Também marcaram presença os aspirantes da congregação, oito

GOIÂNIA

BRAZABRANTES

Na noite do dia 28, padre Everaldo
da Luz Silva, da Arquidiocese de Maringá (PR), foi empossado administrador paroquial da Paróquia Auxílio
dos Cristãos, do Setor Sudoeste, em
Goiânia. Além dessa função, ele será
também juiz do Tribunal Eclesiástico
da Arquidiocese.
A celebração de posse canônica foi
presidida pelo bispo auxiliar, Dom
Levi Bonatto, e contou com a presença dos padres Divino Antônio, vigário
do Santuário Sagrada Família; Cristiano Faria, administrador paroquial da
Paróquia São Miguel Arcanjo, de Goiânia; e Fagner Oliveira, da Paróquia
Nossa Senhora da Abadia, de Anápolis. Os dois últimos também atuam no
Tribunal Eclesiástico.
Dom Levi pediu, em sua homilia,
que o povo acolhesse bem e rezasse
pelo novo padre que vem de longe
para servir nossa arquidiocese. “Te-

Na noite do dia 28, Dom Washington Cruz presidiu a Santa Missa na
Paróquia São João Batista, em Brazabrantes, a 44km de Goiânia. Padre
José Chiarini, da Congregação dos
Cônegos Regulares da Imaculada
Conceição (CRIC), foi designado para
a função de pároco. Em sua homilia,
o arcebispo reﬂetiu sobre o Evangelho do dia (Jo 20,19-31), que narra o
episódio em que Tomé só acredita no
Ressuscitado após tocar suas chagas.
“Tomé não goza de boa fama em matéria de fé, mas nos mostra que sua
incredulidade é mais útil do que a fé
de muitos que acreditam”, reﬂetiu ele.
Além do pároco, padre José Chiarini, irão colaborar com a vida pastoral
da paróquia os padres Tino, Florêncio
e Renato, também Cônegos Regulares. “Hoje começa nesta região um
novo modo de pastorear e eu desejo
êxito aos padres e rezo para que, em
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nho um pedido especial para vocês
paroquianos de Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos: acolham bem o padre
Everaldo e rezem para que a padroeira da paróquia dê o auxílio necessário para que ele desenvolva bem suas
funções.”
Como pede o Rito da Igreja, o padre renovou seus compromissos sacerdotais e também recebeu os objetos que lhe auxiliarão no desempenho
de suas funções pastorais. Ao ﬁm da
celebração, o empossado agradeceu a
acolhida calorosa do povo de Deus e
dos padres presentes.

jovens de diversas regiões do país. Foi
um momento de alegria e muita festa
em que Dom Washington fez questão
de agradecer aos Oblatos pelos trabalhos prestados na paróquia. “Muito
obrigado por vossa presença na Arquidiocese de Goiânia, com certeza sempre
sereis lembrados pelo povo. Os padres
passam, a comunidade ﬁca; os serviços
e o testemunho ﬁcam”, aﬁrmou.

comunidade, se amem e sejam um
belo testemunho para todo o povo de
Deus”, aﬁrmou. Os sacerdotes trabalharão em conjunto, atendendo as paróquias de Brazabrantes, Goianira e
Santo Antônio de Goiás. Por ﬁm, Dom
Washington pediu que os paroquianos assumam a tarefa de ser membros
efetivos da Igreja de Cristo e que façam a comunidade crescer. “Sejam
testemunhas de boa-fé, de pessoas
que realmente creem, e assumam o
compromisso de construir uma igreja
maior, pois Brazabrantes merece e vocês também”, animou.
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Maio, tempo propício para
conhecer Nossa Senhora
um pouco mais
FÚLVIO COSTA

Para o mariólogo irmão Diego
Joaquim, CSsR, “toda devoção sadia
a Maria leva a Jesus”. É fundamental, todavia, de acordo com ele, que
todo cristão católico saiba que não
há Cristo sem cruz, e nem Maria
sem Jesus, isto é: Cristo é o núcleo
da nossa fé. “Como aﬁrma a Constituição Dogmática Lumen Gentium
(Luz dos Povos), a função maternal
de Maria em relação aos homens de
modo algum ofusca ou diminui a
única mediação de Cristo; manifesta antes a sua eﬁcácia”. O religioso
explicou que “toda devoção a Maria leva a Jesus”, mas ressaltou que
quando há uma devoção que atribui
a Maria poderes que não são dela,
e pior, que não fala da Boa-Nova

de Jesus, é sinal que não se trata de
uma verdadeira atitude de piedade
cristã”.
Irmão Diego disse que, como
tudo na vida, conhecer profundamente Nossa Senhora exige esforço.
Por isso, para saber o exato lugar de
Maria na vida cristã, é necessário o
esforço da oração e da contemplação. Mais do que isso, precisamos
ler a Palavra de Deus e rezar com
fundamento nela, a ﬁm de que compreendamos o lugar de Maria na
história da salvação. “Quando tomamos essa atitude, somos capazes
de entender que Jesus é o Caminho,
a Verdade e a Vida, e que Maria participa do mistério de Deus de forma
especial, mas ao mesmo tempo hu-

mana”, aﬁrmou. Àqueles que querem aprofundar um pouco mais, ele
sugere rica e boa literatura sobre a
temática. “No campo da Mariologia
– área da teologia que pesquisa sobre Maria de Nazaré, temos grande
acervo que nos ajuda a evitar dois
grandes erros que podem ocorrer na
devoção mariana: o maximalismo,
que é atribuir a Maria um louvor
que não é devido a ela, e o minimalismo, que é não reconhecer o papel
de Maria na história da salvação.”

bro eminente e inteiramente singular
da Igreja, exatamente para inspirar a
cada um de nós a vivermos a nossa
vida de fé e de discípulos de Jesus”.
Por ﬁm, é indispensável entender
que Maria é mãe de todos nós porque ela foi escolhida para a missão
sublime de ser mãe do Salvador. Por
isso, foi concebida sem pecado. “É
o dogma da Imaculada Conceição”,

conforme disse Diego. Ela respondeu
livremente ao Anjo e assim tornou-se
Mãe de Jesus. “Nós chamamos Maria
de Mãe por causa de Jesus: foi o próprio Filho de Deus, no alto da cruz,
como lemos no Evangelho de São
João, quem nos indicou assim. E fez
isso para nos indicar um modelo de
ﬁdelidade e também de proteção no
caminho da fé”, justiﬁcou.

Fotos: Rudger Remígio

E

stamos no mês de maio, dedicado às mães e a Maria de Nazaré, mãe de Jesus e nossa. É
natural para o cristão católico
acolher Maria com carinho maternal,
desde o berço. Uns menos, outros
mais. É importante, porém, que paremos para pensar sobre qual o lugar
de Maria em nossa vida de fé. O que
podemos semear em nossos corações
com base na experiência singular de
fé dessa mulher? O papa Francisco,
por ocasião da Jornada Mundial da
Juventude, que aconteceu no Panamá, no início do ano, disse que “com
seu sim Maria é a mulher que maior
inﬂuência teve na história. Sem redes
sociais foi a primeira inﬂuencer, a inﬂuencer de Deus”.

Irmão Diego Joaquim, CSsR

A santidade cultivada
na simplicidade
Embora Maria tenha se tornado
grande por ter vivido de acordo com
os planos de Deus, não foi somente em
grandes acontecimentos que ela nutriu uma vida de fé exemplar. Para o
entrevistado, isso é o que há de mais
extraordinário em Nossa Senhora. E é
aquilo que deve nos conduzir a também seguir os seus passos rumo a
Jesus. “O que mais surpreende e encanta em Maria de Nazaré é o fato de
ela viver o extraordinário em sua vida
cotidiana. Como nos mostra o Evangelho, ela manteve uma atitude de
profunda conﬁança em Deus, mesmo
que não compreendesse o que estava
acontecendo à sua volta. Uma conﬁança silenciosa, mas ﬁrme e, ao mesmo
tempo, ativa, atenta, discretamente
presente. E é neste cotidiano que compreendemos a aﬁrmação da Igreja na
Lumen Gentium, retomando Santo Ambrósio: ‘a Mãe de Deus é o tipo e a ﬁgura da Igreja, na ordem da fé, da caridade e da perfeita união com Cristo’”.

Precisamos cultivar em Maria a
conﬁança, a obediência à vontade
de Deus, atitude que, conforme salientou irmão Diego, ﬁcou explícita no episódio da Anunciação e que
resultou não somente no mistério da
Encarnação do Verbo, mas em um
movimento de profunda generosidade que foi a visita-ajuda da jovem
Maria à sua prima Isabel, que ﬁcou
grávida na velhice. “Aprendemos
também com ela a virtude da paciência e da perseverança em sua missão
de mãe e esposa, mesmo enfrentando diﬁculdades que não conseguia
compreender”, enfatizou. Também é
inspirador em Maria sua coragem e
força materna de permanecer em pé
diante da cruz, e de perseverar com
os discípulos na espera do Ressuscitado, inclusive, sendo uma presença
orante e discreta na Igreja nascente.
Diante de tudo isso, Maria é para
nós, conforme declarou o entrevistado, citando a Lumen Gentium, “mem-

ção a duas divindades femininas. Quando o Cristianismo se tornou religião
oficial do Império Romano, no século III e IV, o culto foi aos poucos sendo
substituído por homenagens a Maria, Mãe de Deus.
A Assunção de Maria aos céus é um dogma de fé. É o dogma mais recente,
proclamado apenas em 1950 pelo papa Pio XII. Com esse dogma, a Igreja
afirma que Maria de Nazaré, ao fim de sua vida terrestre, foi assumida em
corpo e alma na glória celeste. Interessante essa expressão “assumida”, significa dizer que ela participa da Ressurreição de Cristo.
Por que Ave Maria? Na tradução seria “Alegra-te, Maria”. Foi a saudação do
Anjo a Maria.
Maio é considerado o mês mariano porque existia uma tradição antiga na
Grécia e em Roma de, no início da primavera (em maio), fazer uma devo-

EDICAO 259 - DIAGRAMADO.indd 4

Não há dados precisos sobre quantos títulos marianos existem. Mas eles
são resultado de várias expressões da fé do povo que evidencia, em primeiro lugar, o mistério de Deus na vida de Maria (Imaculada, Assunção, Luz,
Visitação) ou locais de sua aparição (Lourdes, Fátima, Aparecida) e ainda experiências do povo de Deus (Bom Parto, Boa Morte, Perpétuo Socorro, Paz).
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JACKELINE VIANA

Estagiária, acadêmica de Jornalismo da PUC Goiás

Entre outros temas abordados
pelo assessor, foi destacado,
no encontro, o potencial
evangelizador do dízimo
nas comunidades

O

encontro da Pastoral do
Dízimo foi realizado na
manhã do dia 25, no Centro Pastoral Dom Fernando
(CPDF), em Goiânia. O conteúdo foi
abordado de maneira ampla e reﬂexiva a respeito do contexto em que está
inserido o dízimo. Padre Vitor Simão,
secretário executivo do Secretariado
para a Ação Evangelizadora, disse
que a decisão de uma discussão mais
minuciosa sobre o tema surgiu dos
apelos feitos pelas paróquias e pelos
padres ao Secretariado de Evangelização, para que a Pastoral do Dízimo
tenha formação, organização e conteúdo mais sistematizados. Segundo
ele, a criação de uma Comissão do
Dízimo, na arquidiocese, é um interesse já manifestado pelo arcebispo
Dom Washington Cruz. Quando criada, a Igreja reforçará, em seu corpo
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eclesiástico, a importância da evangelização pelas pastorais.
Para o padre Arpuim Aguiar de
Araújo, referencial para a Pastoral do
Dízimo na arquidiocese, “a criação
de uma Comissão da Pastoral do Dízimo vai trazer uma linguagem mais
pautada na unidade e esclarecerá as
numerosas dúvidas acerca do tema.
O sacerdote comentou que o dizimista é também um missionário, uma
vez que ele é corresponsável na evangelização. Ele elogiou a iniciativa da
arquidiocese. “Por meio de encontros
como este, chegaremos aos corações
das pessoas que têm uma ideia equivocada sobre o dízimo”, declarou.
Convidado para assessorar o encontro, padre Welington C. Brandão,
da Basílica Nossa Senhora de Lourdes, em Belo Horizonte (MG), trouxe
contribuições para o evento e apresentou a todos um roteiro de orientações à Pastoral, com um passo a passo de como se organizar e estruturar
encontros mensais da Pastoral do
Dízimo. “Falta espaço para a união e
formação desta pastoral. É necessário
um roteiro com fundamentos e métodos, para as pessoas participarem do
dízimo”, aﬁrmou. Disse que o dízimo
é uma pastoral e não deve ser uma
‘ilha’, não pode estar distante das demais pastorais.

Foto: Rudger Remígio

Comissão da Pastoral do Dízimo

ACOLHIDA
Foi pontuado, no encontro, o risco
que as pastorais correm ao confundirem ou até mesmo tratarem o dízimo
como dinheiro, enxergando o dizimista como um “cifrão”, como uma fonte
de recurso ﬁnanceiro. “O coração é o
verdadeiro símbolo do dízimo. Nele
encontramos o amor, a compaixão, a
misericórdia e a caridade. Devemos
tratar as pessoas, sobretudo os dizimistas, com respeito. Tratá-los como
pessoas, não objetos”, esclareceu. O
padre ainda falou sobre as dimensões
do dízimo, o potencial de evangelização dessa dimensão da Igreja e de
uma pesquisa que ele fez com os dizimistas e com os não-dizimistas. “Foi
um encontro de motivação e troca de
experiências. O encontro foi um mar-

co dos encontros de formações arquidiocesanas”, pontuou padre Arpuim.
Outro ponto mencionado durante
o encontro foi o dever que a Igreja e
suas pastorais têm de atrair as pessoas, por meio do acolhimento, do amparo e da atenção, que deve partir,
principalmente neste caso, da Pastoral do Dízimo. Foi o que reforçou a
participante do encontro, Marcia Costa Silva, da Paróquia Nossa Senhora
da Penha, em Aparecida de Goiânia.
“Devemos ser mais atenciosos aos dizimistas, devemos doar o nosso tempo àquelas pessoas que estão carentes,
sobretudo os idosos, que necessitam
muito de atenção. Como o próprio
padre Welington disse: ‘dízimo não
é troca’, é sim, um ato de bondade e
compaixão com o outro.”

02/05/2019 07:55:02

Maio de 2019

6

Arquidiocese de Goiânia

VOCAÇÃO

Irmãs da Reparação

Vida de adoração ao Senhor e acolhida aos mais pobres
Foto: Rudger Remígio

“O que ontem, hoje e amanhã
é necessário para se cumprir
as ‘coisas grandes’ de Deus é
o abandono confiante à sua
Providência Divina, a coragem
de te deixar guiar pelo Espírito
do Senhor.” (Livro Vidas Oferecidas)

O

Instituto Irmãs da Reparação foi fundado por Pe.
Carlo Salério e Madre Carolina Orsenigo, em 1859,
em Milão, na Itália, em um período
conturbado de pós-guerra. A espiritualidade reparadora das irmãs
nasceu justamente da situação política da época. A princípio, as Pias
Senhoras Reparadoras, como eram
chamadas, “assumem a educação
da juventude feminina transviada”,
conforme registrado no Livro Vidas
Oferecidas, que relata a história da
congregação. Ali também está registrado que, em 1860, o Instituto
já contava com 30 jovens assistidas
e anos depois esse número se multiplicou para cerca de 300 assistidas.
“O Instituto nasceu com a missão
de restaurar a dignidade humana
porque as jovens da época eram
desrespeitadas, desvalorizadas e, no
convívio com as irmãs, elas conseguiam estudar, trabalhar, e algumas
casavam”, disse, em entrevista, a coordenadora regional do Brasil, irmã
Maria Eunice de Sá Teles, primeira
vocacionada brasileira do Instituto.
No Brasil, elas chegaram primeiro em Itabuna (BA), no dia 2 de
fevereiro de 1966. Vieram da Itália
cinco irmãs. Mesmo sem conhecer

a língua portuguesa, elas começaram os trabalhos com uma escola
infantil. O bispo da época conﬁou a
elas o Instituto São José, uma escola
em Itabuna, que depois foi fechada.
Como muitas outras congregações
da época, a missão aconteceu pelo
desejo de São Paulo VI de enviar forças missionárias para evangelizar a
América Latina.
Quando chegaram a Itabuna, terra natal do arcebispo de Goiânia,
Dom Washington Cruz, elas se estabeleceram na casa paroquial Nossa
Senhora da Conceição, deixada livre
pelos Frades Capuchinhos. Tinham
pela frente algumas atividades mais
importantes: um dispensário para
os doentes mais pobres, visitas em

domicílio, uma escola de datilograﬁa e corte e costura, catequese e
pastoral nos bairros, direção de uma
escola primária em convênio com
o estado, além da abertura de uma
escola particular, Jardim de infância
e curso primário para o sustento da
comunidade religiosa.
Atualmente, elas são 17 religiosas no Brasil, presentes em Londrina e Cambé (PR), em Seabra (BA) e
em Goiânia, onde chegaram em 14
de abril de 1993. Aqui, está a Casa
Provincial em que moram quatro
religiosas: irmãs Eunice, Rosânia,
Ionaria Virgínia e Renilde (noviça).
Irmã Rosânia Bárbara de Oliveira
comentou que aqui as atividades da
comunidade são dedicadas, prin-

Vocação
Na comunidade de Goiânia, a
mais jovem é a noviça Renilde Damascena da Silva, de 23 anos. Ela é de
Palmeiras (BA). À nossa reportagem
contou que sua vocação nasceu na
Adoração ao Santíssimo, na Paróquia
Bom Jesus, em sua terra natal. “Quanto mais perto eu estava, mais próxima eu queria ﬁcar do Senhor”, disse.
“O padre Pedro era meu confessor e
a minha vocação foi amadurecendo
nas conversas que eu tinha com ele.”
Nos anos de 2013 e 2014, Renilde foi
acompanhada pelas irmãs. Em 2015,
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cipalmente, à pastoral na Paróquia
Santa Genoveva, bem como às pessoas mais carentes. “Nossa comunidade tem feito muitas experiências
bonitas de acolher. Aqui próximo
ao Setor Santa Genoveva tem um
vilarejo que era uma invasão e as
famílias são muito pobres e nós procuramos ter boa relação com elas de
troca, de evangelização, de acolhida
e de amizade”, aﬁrmou. No Paraná, elas também desenvolvem essa
experiência em bairros mais pobres
há 30 anos, inclusive com uma escola infantil. As Reparadoras estão
presentes em quatro continentes:
América, Ásia, Oceania e Europa.
Ao todo, elas são cerca de 700 no
mundo, sendo 500 na Ásia.

INFORMAÇÕES
começou a morar com elas. “Com a
convivência e a vida de oração, eu
percebi que era isso mesmo a vontade de Deus. O contato diário com as
crianças também me despertou, e o
testemunho das irmãs em acolher tão
bem me animou bastante”, aﬁrmou a
jovem. Ela disse ainda o que mais a
atrai na congregação. “O carisma da
reparação, isto é, reparar a dignidade do irmão que está sem horizonte
em sua vida, além da adoração e o
contato direto com os pobres”. Às
jovens que sentem o chamado do Se-

nhor em seu íntimo, Renilde deixa
uma mensagem especial. “Eu digo a
elas: ‘vinde e vede’, vinde e experimentai porque a experiência própria
de cada uma realmente vai dizer se
tem a vocação. Eu vim sem medo,
com coragem de me entregar nos
braços de Jesus que acolhe. O medo
é normal, mas é preciso superar os
desaﬁos, porque diﬁculdades há em
todos os estados de vida, inclusive
no matrimônio, mas o importante é
estar disposta e enfrentar, fazendo a
experiência”, motivou.

Carisma:
Eucaristia (fonte de sua vida espiritual), Adoração Perpétua (alma de sua vida), Reparação
(das inúmeras ofensas dirigidas aos Sacratíssimos Corações de Jesus e de Maria).
Lema:
No amor a Redenção
Casa Provincial
Av. Brasil, Qd. 47, Lt. 1-A – St. Santa Genoveva
CEP: 74672-350 – Goiânia-GO
Tel.: (62) 3942-3174
E-mail: iirgoiania@ibeste.com.br
Superiora local: Ir. Rosânia Bárbara de Oliveira
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ACONTECEU

Arquidiocese presente na
vida do Credeq de Aparecida
de Goiânia
Fotos: Rudger Remígio

Páscoa do Senhor é
celebrada na Santa Casa
de Misericórdia

7

MARCOS PAULO MOTA

Acadêmico de Jornalismo da PUC Goiás

GUILHERME PAES

Estagiário, acadêmico de Jornalismo da PUC Goiás

Como de costume, por ocasião de alguma Festa ou Solenidade da
Igreja, Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar da Arquidiocese, preside uma
celebração na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Desta vez, ele presidiu Santa Missa no dia 25 de abril.
Em sua homilia, o bispo destacou que a Páscoa é a maior festa cristã
e explicou o porquê da semana seguinte ao Domingo de Páscoa ser chamada Oitava da Páscoa. “Na Igreja, temos duas ‘Oitavas’, a Oitava do Natal
e a Oitava da Páscoa, pois são dois acontecimentos marcantes que só um
dia é muito pouco para se celebrar.”
Dom Levi falou também sobre a Festa da Divina Misericórdia, celebrada no Segundo Domingo do Tempo Pascal. “A Festa da Misericórdia foi
instituída por São João Paulo II, no dia 30 de abril de 2000, seguindo um
pedido feito por Jesus à Santa Faustina. Em 2002, o papa São João Paulo
II consagrou todo o mundo a Jesus da Divina Misericórdia.”
A Pró-Reitora de Saúde da PUC Goiás e superintendente da Santa
Casa, Dra. Irani Ribeiro de Moura, falou da alegria de celebrar a Páscoa na
Santa Casa. “Para nós é uma alegria receber as bênçãos de Deus em um
momento como este. É Páscoa, Jesus morreu para lavar nossos pecados
e nos salvar, sua ressureição é motivo para nos alegrar. Jesus Cristo vive
no meio de nós e podemos sentir todos os dias a sua presença aqui na
Santa Casa.”
A Santa Casa tem 80 anos e é também o hospital escola da PUC Goiás.
Realiza mais de 2 mil atendimentos por dia, para pacientes de Goiás e de
todo o Centro-Oeste e norte do Brasil.
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O bispo auxiliar de Goiânia, Dom
Moacir Silva Arantes, voltou a presidir Santa Missa no Credeq (Centro
Estadual de Referência e Excelência
em Dependência Química Prof. Jamil Issy), em Aparecida de Goiânia,
no dia 25 de abril.
Dom Moacir reﬂetiu com os presentes sobre a autenticidade da Ressurreição e a conﬁrmação da paz
proposta por Cristo (Lc 24,35-48).
“Adão e Eva introduziram o pecado no mundo com a desobediência,
e Jesus resgatou a paz por meio de
uma vida sem pecado, aﬁrmou. “O
Senhor quer que cada um de vocês
acredite”, disse, acrescentando que
“o futuro de uma pessoa está no seu
hoje e não no seu passado”, motivando o desejo de mudança nos pacientes da instituição.
O Credeq é um instituto de atendimento psicossocial público que

faz tratamentos ambulatorial e de
internação e presta atendimentos
em situações graves e de alta complexidade em dependência química.
Em junho deste ano, a unidade completará três anos de funcionamento.
Ao longo desse período, já realizou
7.209 atendimentos.
Delúbio Ribeiro Mendes, secretário de Capelania e membro da
Comunidade luz da Vida, disse que
as visitas pastorais de Dom Moacir,
que marcam a presença da Arquidiocese nas atividades do Credeq,
colaboraram com a recuperação dos
internos. “Queremos que a Arquidiocese de Goiânia esteja presente neste projeto importante. É um
pedido dos próprios internos que
tenhamos a presença da Igreja, por
meio do padre, para atender conﬁssões e para celebrar a Santa Missa
quando possível”, disse.
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LEITURA ORANTE

Domingo do Bom Pastor

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘As minhas ovelhas escutam a minha voz’’ (Jo 10,27)

Texto para oração: Jo 10,27-30 (página 1325 – Bíblia das
Edições CNBB)

JOSÉ LUÍS DA SILVA ROSA (SEMINARISTA)
Seminário São João Maria Vianney

O

4º Domingo do Tempo Pascal
é conhecido como o “Domingo
do Bom Pastor”. No Evangelho,
o tema da vida eterna aparece
com grande destaque.
Em outra passagem, após o discurso sobre o Pão da Vida, quando Jesus
pergunta aos discípulos se também eles
querem partir, Pedro responde: “A quem
iremos Senhor? Só Tu tens palavras de
vida eterna” (Jo 6,67-68). Com efeito, somente Jesus poderia ter dito a respeito
das ovelhas: “eu lhes dou a vida e elas
jamais perecerão” (Jo 10,28).
E como saber se vamos participar desta vida e que não vamos perecer? Veja-

mos: as ovelhas conhecem a voz do Pastor e o seguem, e ele as guia para a pastagem, que simboliza a vida eterna. Isso
só acontece quando não tiramos os olhos
de Jesus, permanecendo, assim, em sua
graça. De forma concreta, quando participamos sempre da liturgia dominical e recebemos os Sacramentos: a Eucaristia, e,
para voltarmos de novo à graça de Deus,
a Conﬁssão.
Meus irmãos e minhas irmãs, o Domingo do Bom Pastor também é o Dia
Mundial de Oração pelas vocações sacerdotais e religiosas, e nosso pensamento
deve-se voltar tanto para aqueles que já
responderam ao convite de Jesus, para
segui-lo mais de perto, cuidando de uma
porção do seu rebanho, como para os que
ainda estão fazendo seu discernimento
vocacional.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: At 6,8-15; Jo 6,22-29. 3ª-f.: At 7,51 – 8,1a; Jo 6,30-35. 4ª-f.: At 8,1b-8; Jo 6,35-40.

5ª-f.: At 8,26-40; Jo 6,44-51. 6ª-f.: At 9,1-20; Jo 6,52-59. Sábado: At 9,31-42; Jo 6,60-69. Domingo: 4º Domingo
da Páscoa – At 13,14.43-52; Ap 7, 9.14b-17; Jo 10,27-30.

1º Ambiente de oração: uma posição cômoda e um local
agradável, sem distrações, são essenciais. Silencie e invoque
o auxílio do Espírito Santo;
2º Leitura atenta da Palavra: leia o texto pelo menos duas
vezes, até que as palavras se tornem familiares;
3º Meditação livre: reﬂita, sem pressa, sobre o que esse trecho do Evangelho transmite a você. As Palavras de Deus
são Espírito e Vida para você, hoje. Se uma palavra ou frase
chamou sua atenção, pode repeti-la várias vezes.
4º Oração espontânea: deixe que essa frase se torne uma
conversa com Deus, ou seja, uma oração. Não ﬁque escolhendo como falar. Procure se expressar de forma espontânea, da maneira como você conversaria com um amigo;
5º Contemplação: pense que Jesus, que pronunciou essas
palavras que você acabou de ler no Evangelho, está a seu
lado e não o abandonará nunca, aconteça o que acontecer
em sua vida;
6° Ação: trata-se do momento de perguntar a Jesus, se deseja permanecer a seu lado, quais os gestos o ajudarão a se
aproximar cada vez mais dele.
4° Domingo da Páscoa – Ano C. Liturgia da Palavra: At 13,
14.43-52; Sl 99(100),2.3.5 (R/.3ac); Ap 7,9.14b-17; Jo 10,27-30
(As ovelhas ouvem a voz do Pastor).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
Este compêndio é dirigido a todas as pessoas que desejam aprofundar
o conhecimento e fortalecer a fé no seguimento de Jesus. Dividido em
12 grandes capítulos, traz os principais elementos da mariologia contemporânea, em três blocos: Maria na Bíblia, nos dogmas e no culto cristão.
O livro é fruto de palestras e conferências, questionamentos de alunos e
pesquisas do autor, que é doutor em Teologia Sistemática pela Pontifícia
Universidade Gregoriana de Roma e professor em diversos institutos de
renome no Brasil. Além do livro, ele disponibiliza material em seu blog
www.maenossa.blogspot.com e uma série de vídeos intitulada “Trem da
mariologia”, em seu canal no Youtube.
Autor: Afonso Murad
Livro: Compêndio de Mariologia – Maria Toda de Deus e tão humana
Onde encontrar: Livraria Paulinas – Av. Goiás, 636 – St. Central, Goiânia-GO
Fone: (62) 3224-2585
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