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O amor materno supera Igreja entrega escrituras
Médicos cubanos
a heroína idealizada
de terrenos à população prestam serviços como
pela sociedade
de Mocambinho
cuidadores de idosos
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PALAVRA DO ARCEBISPO

ABENÇOADAS SEJAM
NOSSAS MÃES!

T

oda a vida humana encontra
seu sentido na vida de Jesus. Em Cristo, nada do que
é autenticamente humano é
deixado de lado. Como Ele é o Filho
de Deus que nasceu de Maria, o mistério da Maternidade Divina da Virgem de Nazaré liga à vida de Cristo
o dom da maternidade de cada muDOM WASHINGTON CRUZ, CP
lher. Na anunciação e na encarnação
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
do Verbo feito homem vemos que o
sim livre dado por Nossa Senhora a
Deus, mesmo na experiência da simplicidade e da pobreza
humana, é condição para que a Vida possa nascer e levar o
homem à salvação.
A maternidade é um grande dom de Deus que pede a
cada mulher, com suas virtudes e limites, um sim livre como
o de Maria. É por este assentimento pessoal que uma nova
vida tem a possibilidade de nascer e crescer e fazer parte do
projeto salvador do Senhor para a humanidade.
Mesmo não sendo uma heroína, dona de superpoderes
que não a deixam se cansar, adoecer ou se magoar, as mulheres, juntamente com os homens, têm uma participação
imprescindível para que a vida ﬂoresça no mundo. Quanta
fé, amor, destemor e sacrifícios são necessários para acolher
o dom de ser mãe e gerar e educar um ﬁlho! Pela importância, pela nobreza e pelo tamanho desse dom do Senhor é que
aﬁrmamos ser imprescindível a comunhão amorosa entre a
mulher e o homem nessa missão de formar uma família, de
conceber e de educar os ﬁlhos no caminho do Senhor, para
a fé, dentro dos valores cristãos que professamos, que os levam a ser pessoas responsáveis e solidárias.
Que Nossa Senhora Auxiliadora interceda junto ao Pai
por todas as mães de nossa Arquidiocese e do mundo inteiro, para que sejam fortalecidas na fé e consigam educar seus
ﬁlhos para Cristo e, assim, a família possa sorrir e ﬂorescer
vivendo o projeto de Deus!

Editorial
Um evento com a presença de público diversiﬁcado: sacerdotes, religiosas,
seminaristas, leigos, juristas, professores, marcou o lançamento do Congresso
Internacional Acordo Brasil – Santa Sé,
que acontecerá em setembro. Para a Igreja de Goiânia, o evento será um marco
de esclarecimento sobre este importante
instrumento que precisa ser conhecido
por todos, já que ele toca diretamente
em aspectos essenciais para o desenvolvimento da missão da Igreja no Brasil.
Nesta edição, você lê reportagem completa a respeito. Na Catequese do Papa,
Francisco continua suas reﬂexões sobre
a oração do Pai-Nosso. Em Arquidiocese

em Movimento, destaque especial para
uma matéria sobre oito médicos cubanos
que, após experiência de mais de dois
anos no Programa Mais Médicos, decidiram continuar no Brasil. Em Goiânia,
eles realizaram formação para cuidar de
idosos, com o objetivo de ingressar no
mercado de trabalho.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Feliz Dia das Mães!

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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Igreja de Goiânia e Prefeitura de Gameleira
MARCOS PAULO MOTA

Acadêmico de Jornalismo da PUC Goiás

P

or muitos anos, as pessoas
que moram no distrito de
Mocambinho ﬁcaram sem
posse da escritura dos terrenos em que moravam, por causa
de um golpe que os proprietários e
a Arquidiocese de Goiânia sofreram
no ano de 1961. Mais de meio século
depois, a Igreja, a Prefeitura de Gameleira de Goiás e o cartório da cidade conseguiram regularizar toda
a situação e entregar a escritura de
posse aos proprietários.
A Solenidade de entrega dos Certiﬁcados de Posse aconteceu no dia
13 de abril, no distrito de Mocambinho, município de Gameleira de
Goiás. Diversas autoridades eclesiásticas e políticas estiveram presentes, entre elas, Dom Levi Bonatto,
bispo auxiliar da Arquidiocese de
Goiânia; padre Carlos José da Silva,
pároco da Paróquia São João Paulo
II, de Gameleira; o prefeito Wilson
Tavares, diversos vereadores e secretários da prefeitura. Marcou presença também o deputado federal
Rubens Otoni.

Dom Levi entregou o primeiro
Certiﬁcado de Posse e disse que a Arquidiocese de Goiânia sempre teve
boa vontade para regularizar esses
terrenos. “Com esta iniciativa, a Igreja
cumpre sua função social”, aﬁrmou.
O prefeito Wilson Tavares falou
também da importância da entrega
e da parceria junto à Arquidiocese
para que fosse resolvida essa questão
que se arrasta há muito tempo. “Com
muita alegria, celebramos uma série
de benefícios entregues à população.
Fizemos uma parceria saudável com
a Igreja Católica, a Câmara de Vereadores, a população e o Poder Executivo e conseguimos legalizar todo
o distrito de Mocambinho.” Foram
entregues 250 escrituras para as pessoas que moram no lugar.
HISTÓRIA
Em meados do ano de 1961, um
homem procurou Dom Fernando
Gomes dos Santos, primeiro arcebispo de Goiânia, interessado em comprar uma área de terras, de aproximadamente cinco alqueires, no
município de Silvânia, ocupada por
cerca de 40 casas, que formavam o
chamado “Arraial de Mocambinho”,

Fotos: Rudger Remígio

regularizam distrito de Mocambinho

com a intenção de instituir um loteamento no local. Depois de ouvir o
vigário de Silvânia frisar que a venda
do patrimônio traria desenvolvimento para a região, Dom Fernando celebrou um compromisso de compra
e venda com o homem. Foi ﬁrmado que o pagamento seria realizado
quando saísse a aprovação do loteamento pelo município de Silvânia.
O homem, na verdade, era um estelionatário, que vendeu os terrenos
para o povo e fugiu sem a aprovação

deles. Quando o golpe foi descoberto, ele já estava longe e as pessoas
que compraram ﬁcaram no prejuízo
junto com a Arquidiocese de Goiânia, que vendeu o patrimônio, mas
não recebeu.
Após várias tentativas de resolução do problema, a Arquidiocese e o
prefeito de Gameleira de Goiás celebraram um acordo para regularizar
gratuitamente o loteamento e conceder às famílias de Mocambinho a tão
sonhada escritura de suas casas.

DEPOIMENTOS
O Jornal Encontro Semanal entrevistou os três primeiros
moradores a receberem o Certificado de Posse. Eles falaram da emoção em ter seus terrenos regularizados.

Geraldino Correia Viana
É um dia de muita alegria que representa muito para mim, porque há 30 anos
moro aqui sem escritura. Esse documento prova que eu tenho residência e isso
não tem preço. Nós esperávamos há muito tempo por este dia, mas sabemos que
tudo tem sua hora para acontecer e, finalmente, deu certo. Nós só temos a agradecer e estamos muito felizes pelo padre que temos em nossa cidade.
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Ademar José de Sousa
Moro aqui há 40 anos e receber a escritura é uma satisfação muito grande porque
terreno sem documento é irregular. Por isso, celebro este momento e agradeço
ao prefeito e à Igreja por esta iniciativa. Deus abençoe nós todos.

José Miguel Moreira
Foi muito gratificante para mim e para toda a população de Mocambinho, que
esperava há bastante tempo por isso. Agradecemos ao padre e ao prefeito que
juntos realizaram esse bem. Eu nasci e cresci em Mocambinho e, com 49 anos de
idade, eu não poderia ganhar presente melhor.
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ACORDO BRASIL - SANTA SÉ

Fotos: Fúlvio Costa

Congresso Internacional
é oportunidade de conhecer
suas disposições

FÚLVIO COSTA

A

conteceu, na manhã do dia
7 de maio, o lançamento
do Congresso Internacional Acordo Brasil - Santa Sé
- fundamentação das políticas públicas
em ambiente religioso. O evento foi
realizado na Área 4 da PUC Goiás,
e reuniu diversas autoridades, entre elas o bispo auxiliar de Goiânia,

Dom Levi Bonatto, que representou
o arcebispo Dom Washington Cruz.
Prof. Wolmir Amado, magníﬁco
reitor da PUC Goiás também participou do evento. A conferência “O
Estado Democrático Moderno e sua
Laicidade” foi proferida por Dr. Javier Martínez Torrón, diretor e professor de Direito Eclesiástico do Es-

tado, da Universidade Complutense
de Madri.
O Congresso acontecerá de 3 a 5
de setembro, no auditório da Área
4 da PUC, em Goiânia, em consonância com o tema da Campanha da
Fraternidade 2019, “Fraternidade
de Políticas Públicas”. A promoção
é da Arquidiocese de Goiânia, da

Pontifícia Universidade Católica de
Goiás e da Associação Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, com o apoio
do Regional Centro-Oeste da CNBB
(Goiás e Distrito Federal). As inscrições serão abertas no próximo dia
4 de junho, pelo site do evento que
já está on-line: http://sites.pucgoias.
edu.br/puc/brasilsantase/

Durante a abertura do congresso, prof. Javier Martínez deixou claro que o Acordo Brasil – Santa Sé,
promulgado há 11 anos, não é um
instrumento de privilégios, mas de
garantia da liberdade religiosa dos
católicos e da Igreja como instituição. “Não é um instrumento de intercâmbio de privilégios mútuos,
como aﬁrmam alguns. Estabelece,
isto sim, canais de cooperação mútua, acomodando as especiﬁcidades
da Igreja Católica às disposições
federais”, explicou. O catedrático
também disse que a maioria das
cláusulas derivam do Direito Internacional de Liberdade Religiosa.
“Não é só condizente com um Estado Laico, como favorece a harmonia
da sociedade.”

Para o bispo auxiliar de Goiânia,
Dom Levi Bonatto, a realização do
congresso será de suma importância para que as pessoas conheçam
mais o Acordo e suas disposições.
“Embora o Acordo já tenha 11 anos
desde sua assinatura, há muito ainda a ser conhecido e por fazer. Os
cartórios, por exemplo, não sabem
como funciona a imunidade da
Igreja. O Poder Público Estadual
também não, portanto, há uma série de pontos que estão no tratado,
mas não são implementados. Só
agora tivemos a questão do Ensino
Religioso deﬁnida, mas há outros
assuntos que precisam ser tratados e que no Acordo estão claros,
embora sua aplicação não esteja”,
esclareceu o bispo.

Conforme o coordenador do
Mestrado em Direito Canônico
oferecido pela Associação Dom
Antônio Ribeiro de Oliveira, padre
Cristiano Faria dos Santos, o congresso visa também se dedicar ao
estudo do tema do Acordo desde a
perspectiva da liberdade religiosa.
“Esta será a oportunidade de a Arquidiocese ajudar o meio jurídico
brasileiro a entender a importância
do conceito de liberdade religiosa,
sobretudo o conceito que está corporiﬁcado no Acordo que não é
excessivo, nem diferenciado, mas
trata-se de uma forma adequada
da própria legislação de ajudar a
Igreja a agir diante da realidade
jurídica.”

O reitor da PUC Goiás, prof. Wolmir Amado, disse que “há direitos
e deveres recíprocos entre Estado e
Igreja que merecem ser guardados,
assegurados, implementados de um
modo harmonioso, mas também regulamentados para que a sociedade
e as instituições possam sempre se
beneﬁciar”.
Prof. Javier falou ainda sobre os benefícios. “Alguns dizem que o Acordo
beneﬁcia a Igreja Católica, mas os Estados contemporâneos estão em expansão e destinam dinheiro público para
muitos segmentos, como: teatro, música, cinema e outros ﬁns importantes
para a sociedade. Então, não parece
justo negar benefícios tributários para
religiões, por exemplo. Todos os países do mundo cooperam, de alguma
maneira, com a religião”, declarou.

EDICAO 260 - DIAGRAMADO.indd 4

08/05/2019 18:18:39

Maio de 2019

Arquidiocese de Goiânia

5

FIQUE POR DENTRO

Médicos cubanos estão aptos a cuidar de
MARCOS PAULO MOTA

Acadêmico de Jornalismo da PUC Goiás

A

s famílias que têm idosos
em casa precisam de cuidados especiais. Em Goiânia e
Região Metropolitana, esse
trabalho pode ser desempenhado, a
partir de agora, por médicos cubanos
que se formaram no curso de cuidador de idosos, oferecido pelo Abrigo
São Vicente de Paulo. Além da formação em medicina que já os qualiﬁca
para atuar na área da saúde, eles estão aptos também a cuidar de idosos.
Além da nova formação, o grupo de
oito médicos participou do Programa
Mais Médicos, por mais de dois anos.
“Nós precisamos mostrar à comunidade de Goiânia que existem médicos proﬁssionais dispostos a trabalhar como cuidadores de idosos, para
que possam exercer, de algum modo,
a sua vocação de cuidar das pessoas
que precisam. Hoje, alguns deles realizam trabalho voluntário”, disse o
presidente do Abrigo São Vicente de
Paulo, Florentino Luiz Ferreira.
Ednamar Aparecida de Oliveira,
Presidente da Associação dos Cuidadores de Idosos e Similares de Goiânia
e Região Metropolitana (ACIS-GRM),
comentou que o primeiro contato foi
realizado pelos próprios médicos. “O
primeiro contato partiu deles, interessados em trabalhar, já que o Programa
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idosos em Goiânia e Região Metropolitana
Mais Médicos foi encerrado. Agora,
como cuidadores de idosos, eles precisam da sensibilidade das pessoas,
pois são bem formados, ﬁzeram os
testes, plantões de 12 horas, e estão
aptos a oferecer uma mão-de-obra
mais que qualiﬁcada”, explicou.
Durante a formação no curso de
cuidador de idosos, os médicos cubanos concluíram com êxito 80h de aulas teóricas e 100h de aulas práticas,
totalizando 180 horas de curso
FORMATURA
No dia 3 de maio, aconteceu a Formatura da 4ª Turma de Curso de Cuidador de Idosos do Abrigo São Vicente de Paulo. Como de costume, uma
pessoa é homenageada como padrinho da turma e, neste curso, foi a vez
do padre Arraes, que foi acolhido pelo
abrigo. Ao todo foram capacitadas,
nesta turma, 16 pessoas, entre elas os
oito médicos cubanos que deixaram
seu país com a missão de trabalhar
pelas comunidades mais longínquas e
carentes do nosso imenso Brasil.
A mais experiente do grupo, Dra.
Mipsary, disse, em entrevista, que é
médica há mais de 20 anos e garantiu
que é muito bem capacitada para atuar na área da saúde. “Temos formação
superior e, ao chegar ao Brasil para
atender ao Programa Mais Médicos,
nós ﬁzemos mais um ano de Especia-

Entre os formandos do curso de Cuidadores de Idosos estão os médicos cubanos

lização em Atenção Básica em Universidades Federais Brasileiras, para nos
preparar ainda mais nesta que é a área
mais importante da medicina. Nós
trabalhamos mais de dois anos em
prevenção e melhoramos a qualidade
de vida das pessoas em todos os lugares em que atuamos e sabemos que os
resultados estão aí para comprovar”.
A médica Nancy comentou o seu
desejo de conseguir trabalho como
cuidadora de idosos. “Queremos
oferecer o nosso melhor para cuidar
dos idosos, pois somos médicos e temos formação qualiﬁcada, além da
nova capacitação em cuidados com
idosos”. Os oito médicos atuaram no

Programa Mais Médicos por mais de
dois anos, na capital e no interior do
estado do Maranhão, que é considerado o estado da federação com o maior
índice de mortalidade infantil do país:
24,7 por cada mil nascidos vivos.

CONTATOS
Contate os médicos por meio da
Associação de Cuidadores de Idosos e Similares de Goiânia e Região
Metropolitana (ACIS – GRM), pelo
telefone (62) 99368-5235, falar com
Ednamar.
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PAI-NOSSO

é uma oração cheia de confiança em Deus
Amados irmãos e irmãs!
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P

rosseguindo as nossas catequeses sobre o “Pai-Nosso”,
hoje analisamos a terceira
invocação: “Seja feita a vossa
vontade”. Ela deve ser lida em unidade com as primeiras duas – “santiﬁcado seja o vosso nome” e “venha
a nós o vosso Reino” – de modo que
o conjunto forme um tríptico: “santiﬁcado seja o vosso nome”, “venha
a nós o vosso Reino”, “seja feita a
Vossa vontade”. Hoje falaremos da
terceira.
Antes do cuidado do mundo
por parte do homem, há o cuidado incansável que Deus dedica ao
homem e ao mundo. O Evangelho
inteiro reﬂete essa inversão de perspectiva. O pecador Zaqueu sobe a
uma árvore porque quer ver Jesus,
mas não sabe que, muito antes,
Deus se tinha posto à sua procura.
Jesus, quando chega, diz-lhe: “Zaqueu, desce depressa, pois hoje tenho de ﬁcar em tua casa”. E no ﬁnal
declara: “pois, o Filho do Homem
veio procurar e salvar o que estava
perdido” (Lc 19,5.10). Eis a vontade
de Deus, aquela que nós pedimos
que seja feita. Qual é a vontade de
Deus encarnada em Jesus? Procurar
e salvar o que está perdido. E nós,
na oração, pedimos que a busca de
Deus tenha bom êxito, que o seu desígnio universal de salvação se realize, primeiro, em cada um de nós e
depois em todo o mundo. Pensastes
no que signiﬁca que Deus está à minha procura? Cada um de nós pode
dizer: “Como, Deus procura-me?” –
“Sim!” Procura-te! Procura a mim”:
procura cada um de nós, pessoalmente. Deus é grande! Quanto amor
há por detrás de tudo isto.
Deus não é ambíguo, não se esconde por detrás de enigmas, não
planiﬁcou o futuro do mundo de
maneira indecifrável. Não, Ele é
claro. Se não compreendemos isso,
corremos o risco de não compreender o sentido da terceira expressão
do “Pai-Nosso”. Com efeito, a Bíblia
está cheia de expressões que nos narram a vontade positiva de Deus em
relação ao mundo. E no Catecismo da
Igreja Católica encontramos uma recolha de citações que testemunham
essa vontade divina ﬁel e paciente
(cf. n. 2821-2827). E São Paulo, na
Primeira Carta a Timóteo, escreve:

“Deus quer que todos os homens
sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade” (2,4). Essa é,
sem dúvida alguma, a vontade de
Deus: a salvação do homem, dos homens, de cada um de nós. Deus bate
à porta do nosso coração com o seu
amor. Por quê? Para nos atrair; para
nos atrair a Ele e nos levar em frente
no caminho da salvação. Deus está
próximo de nós com o seu amor,
para nos levar pela mão à salvação.
Quanto amor há por detrás disto!

fervorosa em Deus que quer para
nós o bem, a vida, a salvação. Uma
oração corajosa, até combativa, pois
há no mundo muitas, demasiadas
realidades que não são segundo os
planos de Deus. Todos as conhecemos. Parafraseando o profeta Isaías,
poderíamos dizer: “Aqui, Pai, há a
guerra, a prevaricação, a exploração; mas sabemos que Vós quereis
o nosso bem, por isso Vos suplicamos; seja feita a Vossa vontade! Senhor, invertei os planos do mundo,

Deus, por amor, pode levar-nos a caminhar
por veredas difíceis, a experimentar feridas
e espinhos dolorosos, mas nunca nos
abandona. Estará sempre conosco, ao
nosso lado, dentro de nós
Por conseguinte, rezando “seja
feita a Vossa vontade”, não somos
convidados a inclinar servilmente a
cabeça, como se fôssemos escravos.
Não! Deus quer-nos livres; é o Seu
amor que nos liberta. Com efeito, o
“Pai-Nosso” é a oração dos ﬁlhos,
não dos escravos; mas dos ﬁlhos
que conhecem o coração do seu pai
e têm a certeza do seu desígnio de
amor. Ai de nós se, pronunciando
essas palavras, levantarmos os ombros em sinal de rendição diante de
um destino que nos repugna e que
não conseguimos mudar. Ao contrário, é uma oração cheia de conﬁança

transformai as espadas em arados e
as lanças em foices; que ninguém se
exercite mais para a arte da guerra!”
(cf. 2,4). Deus deseja a paz.
O “Pai-Nosso” é uma oração que
acende em nós o mesmo amor de
Jesus por vontade do Pai, uma chama que estimula a transformar o
mundo com o amor. O cristão não
acredita num “fato” incontornável.
Nada há de incerto na fé dos cristãos: ao contrário, há a salvação que
aguarda para se manifestar na vida
de cada homem e mulher e para se
cumprir na eternidade. Se rezamos é
porque acreditamos que Deus pode

e quer transformar a realidade vencendo o mal com o bem. A este Deus
tem sentido obedecer e abandonar-se até no momento da provação
mais difícil.
Foi assim para Jesus no jardim do
Getsêmani, quando experimentou a
angústia e rezou: “Pai, se quiseres,
afasta de mim este cálice; contudo,
não se faça a minha vontade, mas a
tua” (Lc 22,42). Jesus está oprimido
pelo mal do mundo, mas abandona-se conﬁante no oceano do amor à
vontade do Pai. Também os mártires,
na sua provação, não procuravam a
morte, procuravam o pós-morte, a
ressurreição. Deus, por amor, pode
levar-nos a caminhar por veredas
difíceis, a experimentar feridas e
espinhos dolorosos, mas nunca nos
abandona. Estará sempre conosco,
ao nosso lado, dentro de nós. Para
um crente essa é, mais do que uma
esperança, uma certeza. Deus está
comigo. A mesma que encontramos
naquela parábola do Evangelho de
Lucas dedicada à necessidade de rezar sempre. Jesus diz: “E Deus não
fará justiça aos seus eleitos, que a
Ele clamam dia e noite, e há de fazê-los esperar? Eu vos digo que lhes
vai fazer justiça prontamente” (18,78). Assim é o Senhor, é desse modo
que ele nos ama, que gosta de nós.

Audiência Geral
20 de março de 2019
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Vamos cantar a Páscoa?

7

Seguindo nosso propósito ao longo destes breves textos sobre o canto
e a música no Ano Litúrgico, também gostaríamos de apresentar algumas
pistas de ação, para que o nosso canto pascal se eleve agradável a Deus,
qual fumaça do incenso:
Demonstre ser um tempo de festa e de brilho. Ao contrário do canto da
Quaresma, que priorizava elementos melódicos introspectivos, o canto
pascal deve ser vibrante, alegre, jubiloso. Para isso, devem-se privilegiar
as tonalidades maiores e os ritmos que indiquem a festa.

EQUIPE DO CANTO LITÚRGICO

A

vida cristã é o resultado da
Páscoa. Este grande evento
de reconciliação entre a terra
e os céus é, portanto, o núcleo
de fé de todo cristão. Dito de maneira
ﬁgurada, a Páscoa é o habitat do cristão, como a primavera na sua relação
com as ﬂores. Falar da Páscoa é falar
da identidade cristã, da grande festa
que, estendendo-se por alegres 50 dias,
marca a nossa vida como um todo, de
domingo a domingo, tornando-nos
cada vez mais conﬁgurados a Cristo.
Seguindo a mesma lógica, o canto
pascal é também um canto de festa. O
canto dos redimidos e reconciliados.
O canto dos novos nascidos em Cristo
pelo batismo. O canto do testemunho.
O canto além-fronteiras. O canto da
unidade. O canto que celebra a vitória da vida sobre a morte, uma vida
que não acaba mais, pois se estenderá
por toda a eternidade. A Páscoa apresenta-se como o momento oportuno
de nos conformarmos a Cristo, pois,
como exorta São Paulo, se com Ele
morremos, também com Ele ressuscitaremos (cf. Rm 6,8).
Há muitos séculos, os cristãos do
Oriente repetem este belo refrão na manhã de Páscoa, insistentemente retomado em todo o tempo pascal, a ﬁm de
deixar clara a grandeza deste aconteci-
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mento: “Cristo ressuscitou dos mortos,
venceu a morte com a morte, aos que
estavam no túmulo deu a Vida!” Nós,
ocidentais, igualmente possuímos um
vasto acervo que nos ajuda a cantar a
Páscoa, com especial referência para o
que encontramos na noite a que Santo
Agostinho se referiu como a Vigília das
vigílias. As primeiras palavras envoltas na nova luz pascal entoam: “Exulte
o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando. Façam
soar trombetas fulgurantes, a vitória
de um Rei anunciado”.
De fato, as principais referências
cantadas deste tempo já podem ser realçadas a partir tanto da celebração da
Vigília, quando explora a riqueza das
Sagradas Escrituras, quanto pelo que é
celebrado no Domingo da Páscoa e nos
próximos dias festivos que seguem. É
um canto de louvor: “o Senhor é minha
força, é a razão do meu cantar, pois foi
ele neste dia para mim libertação! Ele
é meu Deus e o louvarei, Deus de meu
pai, e o honrarei” (Ex 15). É o canto da
Igreja nascente, como lembram as palavras da Sequência: “Ó cristãos, vinde, ofertai os louvores pascais! Já remiu as ovelhas o inocente, por elas reconciliando céus e terras. Vida e morte,
ó duelo, ó combate mais belo: da vida
o Rei morreu, mas venceu!”

Expresse a festa celebrada entre irmãos. É sempre legítimo aprimorarmos o serviço que prestamos a Deus e à comunidade. Por isso, são
bem-vindos os instrumentos, os cantores e os animadores do canto. Para
expressar a festa, no entanto, devemos nos prevenir de exageros, de excesso de volume nos instrumentos ou microfones e, sobretudo, de impedirmos o canto da assembleia. É preciso lembrar o sentido comunitário
da celebração pascal, o que exige simplicidade nas melodias e escolha de
um repertório que possa ser cantado por todos. Não há festa quando se
exclui alguém. A assembleia reunida é a verdadeira protagonista da celebração, como corpo de Cristo congregado ao redor do altar.
Enfatize o aleluia. A palavra aleluia é um dos grandes símbolos da Páscoa. Arriscando-nos a uma tradução livre, pode significar “louvai a Deus”,
uma expressão utilizada pelo povo eleito desde os primeiros instantes
de sua caminhada de fé. Ao longo do tempo pascal, é preciso dar ênfase
ao aleluia, que pode ser entoado também como refrão do Salmo Responsorial, como está indicado no Lecionário Semanal. Canta-se o aleluia
e sua respectiva antífona, sem introduzir outros cantos em louvor à Palavra de Deus. O aleluia é um dos elementos que sempre nos recordam a
pascalidade de cada domingo.
Crie um espaço para a escuta da Palavra de Deus. Entre os principais
fundamentos de nossa fé cristã católica está a Palavra de Deus. O tempo
pascal é especialmente dedicado à escuta da Palavra e à sua ressonância
na vida dos fiéis. É muito importante que sejam valorizados cantos com
fundamento bíblico, especialmente aqueles inspirados no que a Liturgia
da Palavra nos oferece ao longo do tempo pascal.
Exercite a devoção mariana. Apesar de termos a Páscoa como centro da
nossa fé, não podemos nos esquecer da importância de Nossa Senhora
como exemplo de mulher pascalizada, isto é, aquela que se deixou impregnar pelo mistério pascal até o mais profundo de seu ser. Existe uma
antífona mariana muito oportuna para o tempo pascal: Rainha do céu,
alegra-te! Assim, ao longo deste tempo, é possível simultaneamente exercitar a devoção mariana e conjugá-la ao mistério Daquele que a tornou
mãe de todos nós, seu Filho-Deus.
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LEITURA ORANTE

O amor de Cristo nos uniu

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘Conhecerão todos que sois os meus discípulos: se vos amardes uns aos outros’’ (Jo 13,35)

Texto para oração Jo 13,31-33a.34-35 (página 1330 – Bíblia
das Edições CNBB)

no à direita do Pai, em sua glória. Ele não
deixa abandonados os que chama docemente de “ﬁlhinhos”. O mandato é para
que façamos o que Ele faz. E o que Ele faz?
Ele gloriﬁca o Pai, por meio do amor.
Jesus é todo entrega de amor e é todo
amado pelo Pai. Essa é sua glória! Para fazer-nos participantes dela, para estar unido a nós, deixou-nos como herança o seu
amor de Filho.
Permitamos que o Amor de Cristo, o seu
próprio Espírito, direcione nossa vida, para
que ela seja doada ao Pai e aos irmãos, que
seja nova e livre, ressuscitada com Ele na
glória, como aﬁrma Paulo: “Portanto, se já
ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas
que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que
são de cima, e não nas que são da terra.
Porque já estais mortos, e a vossa vida está
escondida com Cristo em Deus” (Cl 3,1-3).

1. Leitura orante: trace o sinal da cruz. Invoque o Espírito
Santo. Faça a leitura atenta do texto. Somente leia. Releia,
sem pressa, atento às palavras.

BRENNO FRANÇA BORGES (SEMINARISTA)
Seminário São João Maria Vianney

O

Evangelho do próximo domingo
é um discurso de Jesus feito aos
seus discípulos num contexto de
despedida. Jesus demonstra sua
íntima ligação com o Pai, sua condição divina, a realidade de sua missão, ao dizer-lhes que a sua glória é a glória do Pai, e
mais, que sua Pessoa gloriﬁca ao Pai, e é
gloriﬁcada por Ele. O segundo momento
do discurso, quando o Senhor nos deixa a
nova lei como herança – “Eu vos dou um
novo mandamento: Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos
outros” (Jo 13,34) – ajuda-nos compreender
melhor sua ação de gloriﬁcar e ser gloriﬁcado pelo Pai.
O Senhor sabe que há de subir ao céu
com nossa humanidade e sentar-se no tro-

Liturgia da Semana: 2ª-f.: At 11,1-18; Jo10,1-10. 3ª-f.: At 1,15-17.20-26; Jo 15,9-17. 4ª-f.: At 12,24-13,
5a; Jo 12,44-50. 5ª-f.: At 13,13-25; Jo 13, 16-20. 6ª-f.: At 13,26-33; Jo 14,1-6. Sábado: At 13,44-52; Jo 14,7-14.
Domingo: 5º Domingo da Páscoa – At 14,21b-27; Ap 21,1-5a; Jo 13,31-33a.34-35.

2. Meditação: neste momento, você pode rezar imaginando a cena do que acabou de ler. Mas, caso queira outro
modo de meditar, ﬁque com um versículo, ou uma palavra
e repita várias vezes.
3. Oração: em seguida, você pode fazer prece, louvar, pedir
perdão, de acordo com a sua meditação. Se preferir, pode
escolher partes da Escritura, como os Salmos, e rezar com
a Palavra.
4. Contemplação: na contemplação, você se silencia. Apenas se cale e procure ver, com os olhos da fé, a grandeza
de Deus, o poder, a majestade, o amor e a misericórdia
presentes em sua vida.
5. Ação: agora, você determina a agir de acordo com sua
oração. Isso é inspiração da Palavra em confronto com sua
vida. Faça algo simples, mas concreto. Pode ser apenas um
gesto a ser exercitado na semana.
5º Domingo da Páscoa Ano C. Liturgia da Palavra: At 14,
21b-27; Sl 144 (145),8-9.10-11.12-13ab (R/.cf 1); Ap 21,1-5a.;
Jo 13,31-33a.34-35 (Gloriﬁcação e amor).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
O presente livro foi lançado pelo seu autor, no dia 18 de abril, por ocasião da Missa do Crisma, no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em
Trindade. Trata-se da segunda obra sobre as homilias do arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, proferidas em sua vida de bispo, conforme
escreve na apresentação do título. Com 95 páginas, o livro apresenta homilias históricas, como aquela proferida na manhã de 14 de julho de 2002,
dia em que ele presidiu a missa de posse da Arquidiocese de Goiânia, em
frente à Catedral Metropolitana. A essência do livro está nítida no título
da obra. O tempo da pós-verdade em que estamos vivendo é um mundo
novo e Dom Washington nos ajuda a refletir e a buscar a verdade. “Ela, a
busca da verdade, poderá lhes devolver a confiança e a paz nos dias que
lhes forem presenteados para viver”, diz ele.
Livro: Alegres na verdade – itinerário de um filho da confiança
Autor: Dom Washington Cruz, CP
Editora: PUC Goiás
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