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PALAVRA DO ARCEBISPO

“SOMOS MEMBROS UNS
DOS OUTROS” (EF 4,25)

A

cada ano, no dia 24 de janeiro, a Igreja celebra a memória litúrgica de São Francisco de Sales. Nessa data, o
papa divulga a mensagem para o Dia
Mundial das Comunicações Sociais,
celebrado na Solenidade da Ascensão
de Jesus. Neste ano de 2019, o tema
central dessa mensagem é “‘Somos
membros uns dos outros’ (Ef 4,25):
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
das comunidades de redes sociais à
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
comunidade humana”. Desejo, com
este texto, oferecer uma síntese das
palavras do Santo Padre, que tem como eixo três expressões por
ele usadas: “as metáforas da ‘rede’ e da ‘comunidade’”, “somos
membros uns dos outros” e “do ‘like’ ao ‘amém’”.
O desejo de comunicar-se, presente na vida do ser humano,
está fundado, em última instância, na sua vocação à comunhão.
O papa mesmo diz: “Em virtude de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, que é comunhão e comunicação-de-Si, trazemos sempre no coração a nostalgia de viver em comunhão, de pertencer a uma comunidade”. Criados à imagem
e semelhança de Deus, que é Uno e Trino e, por isso, mistério de comunicação e comunhão, os homens são chamados a
comunicarem-se, não só no nível da troca das ideias, mas na
própria comunicação de si mesmos, que é o que gera comunhão
e constrói a vida em comunidade. As “redes sociais” são, neste
sentido, uma espécie de concretização virtual da comunidade
humana. Apesar disso, as relações nesse ambiente não são isentas de ambiguidades.
A superação do risco imposto por essa ambiguidade, que
levaria a destruir e não construir comunhão, depende, fundamentalmente, da nossa capacidade de nos entendermos como
membros uns dos outros. Somos parte da mesma comunidade
de homens e, portanto, chamados a superar a lógica do egoísmo e irmos ao encontro dos irmãos, preocupados sinceramente
com o bem do outro e concretizando essa preocupação na procura de relações que até podem usar os ambientes virtuais, mas
que não fazem deles um substitutivo do encontro pessoal e do
olhar nos olhos. Como aﬁrma o papa Francisco, “o panorama
atual convida-nos, a todos nós, a investir nas relações, a aﬁrmar
– também na rede e através da rede – o caráter interpessoal da
nossa humanidade”.
Esse modo de usarmos das redes sociais pode nos levar então a superar a procura de nós mesmos, simbolizada na linguagem virtual pela quantidade de “like” recebida, e passarmos
para a construção da comunhão interpessoal construída, sobretudo, pela Eucaristia, quando comungamos o mesmo Corpo do
Senhor que, além de nos unir a Ele, nos une em comunhão. Na
celebração eucarística, o “like” é substituído pelo “amém” de
quem deseja viver e promover a comunhão com Deus e com os
irmãos e não somente estar conectado virtualmente com os demais. Assim, como aﬁrma o papa, a rede passa a ser usada “não
para capturar, mas para libertar, para preservar uma comunhão
de pessoas livres”.
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Editorial
Em um mundo marcado pela velocidade da informação, em que as cidades
estão cada vez mais populosas, destinos
mais distantes, as relações humanas,
consequentemente, são afetadas. É neste
cenário impetuoso e desaﬁador que chega, em nossas mãos, a Mensagem do Papa
para o 53º Dia Mundial das Comunicações.
Nesta edição, trazemos a íntegra do texto em que Francisco nos convoca a usar a
internet, sobretudo as redes sociais como
recurso para a vida familiar, comunitária
e também social. O uso da internet deve
nos levar ao encontro pessoal, insiste o
papa. O Jornal Encontro Semanal também
traz entrevista com Mons. Antonio Ca-

telan, teólogo que ministrou conferência
sobre o tema fé e razão, na XI Semana
Acadêmica do Instituto de Filosoﬁa e Teologia Santa Cruz (PUC Goiás), e as coberturas do ﬁm de semana, incluindo a
Festa da nossa Padroeira arquidiocesana,
Nossa Senhora Auxiliadora.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Em retiro, diáconos permanentes refletem
sobre a pessoa do Filho de Deus
Com o tema “A pessoa do Filho de
Deus”, aconteceu, nos dias 23 a 26 de
maio, no Centro Pastoral Dom Fernando (CPDF), em Goiânia, o Retiro
Anual dos Diáconos Permanentes da
Arquidiocese de Goiânia. A assessoria
foi feita pelo bispo emérito de Uruaçu (GO), Dom José Silva Chaves, que
promoveu momentos de meditação,
oração, adoração ao Santíssimo Sacramento e mariano. O bispo auxiliar de
Goiânia e referencial para o Diaconado
na Arquidiocese, Dom Levi Bonatto,
visitou o grupo. O último dia do retiro

foi marcado pela participação das esposas dos diáconos e a visita ao arcebispo Dom Washington Cruz, que no
dia 25 celebrou 73 anos de idade.
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Cardeal Damasceno entroniza imagem de
Nossa Senhora Aparecida, no Santuário Sagrada Família

MARCOS PAULO MOTA

Fotos: Rudger Remígio

O

Santuário Sagrada Família,
em Goiânia, recebeu, no dia
26 de maio, o cardeal Dom
Raymundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida e
embaixador de Nossa Senhora Aparecida. Ele presenteou o Santuário, no
mês de maio, entronizando a imagem
da Padroeira do Brasil.
“É um carinho do Santuário Nacional nos agraciar com a réplica da imagem da Padroeira pelas mãos do embaixador de Nossa Senhora Aparecida, cardeal Damasceno”, disse padre
Rodrigo de Castro, reitor do Santuário
Sagrada Família. A réplica tem ainda
a assinatura do arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. O padre
ainda explicou como é feita a imagem
e disse que ela deverá permanecer em
Goiânia. “A imagem não é de madeira, mas sim de terracota. É feita especialmente para entronização.”
Dom Damasceno também comentou que a imagem é trazida para
Goiânia com o objetivo de difundir a
devoção a Nossa Senhora Aparecida,

Padroeira do Brasil desde que foi proclamada pelo papa Pio XI, em 1930,
e acolhida pelo governo e pelo povo
daquela época, durante o governo
de Getúlio Vargas. “Nossa Senhora é
amada e querida por todos nós católicos, porque é a mãe de Deus e também
nossa. É venerada, como são todos os
santos e santas, por meio da imagem.

O povo venera Nossa Senhora, os santos, por meio de sinais sensíveis que
nos recordam a pessoa que eles foram,
suas vidas e tornam-se para nós modelos de seguimento de Jesus Cristo”,
explicou o cardeal.
O reitor do Santuário expressou
também a sua alegria em receber a
imagem. “Para mim, é um motivo de

muita alegria, pois não foi um pedido
oﬁcial do Santuário, nós fomos escolhidos pelo cardeal e entendemos que
Nossa Senhora quis morar aqui, em
nossa cidade”, aﬁrmou. “Nossa Senhora Aparecida veio morar bem pertinho de nós, em nosso Santuário das
Famílias e de Adoração Perpétua”,
concluiu.

Arcebispo visita hospital na Região Noroeste de Goiânia
calizado na Região Noroeste, que é
bastante populosa, com o ﬁrme propósito de fazer a unidade de saúde
renascer naquela região. Passou a se
chamar Hospital Ruy Azeredo, nome
do seu pai que, ainda em vida, recebe
a homenagem.
O HRA, em um curto espaço de
tempo, passou por diversas modiﬁcações e ampliações. Novos e modernos equipamentos foram adquiridos,
houve melhoria das instalações físicas, incluindo a criação de uma nova
UTI com tecnologia de ponta, a ﬁm de
minimizar os índices de infecção hospitalar, com humanização dos serviços, visando melhor assistência ao paciente. No período de 1 a 30 de abril, o
hospital teve mais de 500 internações.

No dia 15 de maio, Dom Washington Cruz presidiu Santa Missa no
Hospital Ruy Azeredo (HRA). Após
a celebração, como de costume, ele
visitou os leitos do hospital e abençoou os pacientes com o Santíssimo
Sacramento.
“Quando celebramos a Santa Missa no local de trabalho das pessoas,
pedimos a Deus que abençoe o lugar
e também todos que ali trabalham. No
hospital, rezamos ainda pelos médicos e todos os proﬁssionais que não
medem esforços para cuidar dos enfermos”, disse Dom Washington, em
sua homilia.
Há três anos, o médico José Maria Dias de Azeredo Bastos adquiriu
o antigo Hospital Monte Sinai, lo-

Acordo Brasil – Santa Sé: tratado fundamental para a liberdade religiosa
GUILHERME PAES

Estagiário, acadêmico de Jornalismo da PUC Goiás

Aconteceu, no dia 14 de maio, no
miniauditório do Câmpus V da PUC
Goiás, uma palestra (dividida em quatro partes) sobre o Acordo Brasil – Santa Sé e as Políticas Públicas, ministrada
pelo Dr. Victor Naves, Dr. Emanuel Jr.,
profª. Gabriela Pugliesi e pelo bispo
auxiliar de Goiânia, Dom Levi Bonatto.
O Acordo Brasil – Santa Sé é um tratado internacional que foi decretado há
10 anos e que estabelece no Brasil um
estatuto jurídico da Igreja católica.
Dr. Victor, advogado, especialista
em Direito Constitucional e Administrativo, mestrando em Direito Canônico e diretor jurídico da União dos
Juristas Católicos da Arquidiocese de
Goiânia (Unijuc), falou sobre a liberdade religiosa e o estado democrático
de direito. “Enaltecer a importância
da liberdade religiosa é fundamental
para o contexto democrático brasileiro
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e o acordo inﬂuencia neste contexto”,
disse. Para ele, a liberdade religiosa
é ainda indispensável para o conhecimento da verdade e o exercício do
direito, para se expressar de acordo
com a lei.
Dr. Emanuel Jr., advogado, especialista em Direito Público, mestrando
em Direito Canônico e diretor secretário da Unijuc, falou sobre os decretos
e artigos presentes nesse Acordo. “O
tratado contém 20 artigos. De forma
muito ampla e geral, todos eles são
questões constitucionalmente resolvidas”, explicou. “No Brasil, demorou
muito o estabelecimento do Acordo.
Na Espanha, por exemplo, existem
15”, ressaltou.
A professora idealizadora do evento, Gabriela Pugliesi, advogada, mestre
em Filosoﬁa Política, membro da Unijuc, apresentou a questão da liberdade
religiosa e sua relação com a imigração. Ela teve por base os pensamentos
do papa Francisco, que tratam do tema

migratório. A advogada disse que a
liberdade, quando relacionada com a
questão imigratória, é preocupante e
comentou a situação do estado de Roraima, que acolhe venezuelanos. “Lá,
esses estrangeiros representam 10% da
população do estado”, aﬁrmou.
Dom Levi Bonatto concluiu a palestra enfatizando ser importante o
conhecimento do Acordo no Brasil

inteiro, apresentando o tratado em
eventos, seminários, congressos, justamente para que possa ser mais aplicado. “O Acordo é para a liberdade
religiosa. Isso para nós, católicos, é
muito importante, pois precisamos da
liberdade e da segurança jurídica para
poder viver a fé.”
Congresso sobre o tema acontece
em setembro. Leia na pág. 8.
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Internet deve promover
cultura do encontro e
abertura para redes
de solidariedade
FÚLVIO COSTA

T

odos os anos, por ocasião do
Dia Mundial das Comunicações Sociais, o Santo Padre, o
papa, oferece uma mensagem
para ser reﬂetida por toda a Igreja.
Neste ano, em que é celebrada a 53ª
edição, neste domingo, 2 de junho, o
tema da mensagem é “‘Somos membros uns dos outros’ (Ef 4,25): das comunidades de redes sociais à comunidade humana”.
A mensagem do papa nos oferece

caminhos de encontro a partir das redes sociais. Esses caminhos, conforme
sua reﬂexão, devem nos levar ao encontro pessoal e com os outros, a ﬁm
de que nos abra para a solidariedade.
“Uma comunidade é tanto mais forte
quando mais for coesa e solidária, animada por sentimentos de conﬁança e
empenhada em objetivos compartilháveis”, enfatiza em um trecho.
No texto, o papa ainda realça que a
internet tem crescido demasiadamen-

te. Diante disso, ele faz uma provocação a todos nós. “Naturalmente não
basta multiplicar as conexões, para
ver crescer também a compreensão
recíproca. Então, como reencontrar a
verdadeira identidade comunitária na
consciência da responsabilidade que
temos uns para com os outros inclusive na rede on-line?”.
O principal destaque da mensagem, porém, é a preocupação de
Francisco quanto à cultura do en-

contro. Cabe a nós, a partir do uso
responsável da internet, promover
as relações. Trata-se, portanto, de
um dever de todo cristão. “Nós, cristãos, somos chamados a manifestar
aquela comunhão que marca a nossa identidade de crentes. De fato, a
própria fé é uma relação, um encontro; e nós, sob o impulso do amor de
Deus, podemos comunicar, acolher
e compreender o dom do outro e
corresponder-lhe.”

Leia a íntegra do texto
Só sou verdadeiramente
humano, verdadeiramente
pessoal, se me relacionar
com os outros.
Com efeito, o termo pessoa
conota o ser humano
como ‘rosto’, voltado para
o outro, comprometido
com os outros

Mensagem do papa Francisco para o 53º Dia Mundial das
Comunicações Sociais, 2 de junho de 2019
“‘Somos membros uns dos outros’ (Ef 4,25):
das comunidades de redes sociais à comunidade humana”
Queridos irmãos e irmãs!
Desde quando se tornou possível
dispor da internet, a Igreja tem sempre procurado que o seu uso sirva ao
encontro das pessoas e à solidariedade entre todos. Com esta Mensagem,

gostaria de vos convidar uma vez
mais a reﬂetir sobre o fundamento e a
importância do nosso ser-em-relação
e descobrir, nos vastos desaﬁos do
atual panorama comunicativo, o desejo que o homem tem de não ﬁcar
encerrado na própria solidão.

As metáforas da “rede” e da “comunidade”
Hoje, o ambiente dos meios de
comunicação de massa é tão invasivo que já não se consegue separar do
círculo da vida quotidiana. A rede
é um recurso do nosso tempo: uma
fonte de conhecimentos e relações
outrora impensáveis. Mas numerosos especialistas, a propósito das
profundas transformações impressas
pela tecnologia às lógicas da produção, circulação e fruição dos conteúdos, destacam também os riscos que
ameaçam a busca e a partilha duma
informação autêntica à escala global.
Se é verdade que a internet constitui
uma possibilidade extraordinária de
acesso ao saber, verdade é também
que se revelou como um dos locais
mais expostos à desinformação e à
distorção consciente e pilotada dos
fatos e relações interpessoais, a ponto de muitas vezes cair no descrédito.
É necessário reconhecer que se,
por um lado, as redes sociais servem para nos conectarmos melhor,
fazendo-nos encontrar e ajudar uns
aos outros, por outro, prestam-se
também a um uso manipulador dos
dados pessoais, visando obter vantagens no plano político ou econômico,
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sem o devido respeito pela pessoa e
seus direitos. As estatísticas relativas
aos mais jovens revelam que um em
cada quatro adolescentes está envolvido em episódios de cyberbullying.
Na complexidade desse cenário,
pode ser útil voltar a reﬂetir sobre a
metáfora da rede, colocada inicialmente como fundamento da internet
para ajudar a descobrir as suas potencialidades positivas. A ﬁgura da rede
convida-nos a reﬂetir sobre a multiplicidade de percursos e nós que, na
falta de um centro, uma estrutura de
tipo hierárquico, uma organização de
tipo vertical, asseguram a sua consistência. A rede funciona graças à comparticipação de todos os elementos.
Reconduzida à dimensão antropológica, a metáfora da rede lembra
outra ﬁgura densa de signiﬁcados:
a comunidade. Uma comunidade
é tanto mais forte quando mais for
coesa e solidária, animada por sentimentos de conﬁança e empenhada
em objetivos compartilháveis. Como
rede solidária, a comunidade requer
a escuta recíproca e o diálogo, baseado no uso responsável da linguagem.
No cenário atual, salta aos olhos

de todos como a comunidade de redes sociais não seja, automaticamente, sinônimo de comunidade. No
melhor dos casos, tais comunidades
conseguem dar provas de coesão e
solidariedade, mas frequentemente
permanecem agregados apenas indivíduos que se reconhecem em torno
de interesses ou argumentos caraterizados por vínculos frágeis. Além
disso, na social web, muitas vezes a
identidade funda-se na contraposição ao outro, à pessoa estranha ao
grupo: deﬁne-se mais a partir daquilo que divide do que daquilo que
une, dando espaço à suspeita e à explosão de todo o tipo de preconceito
(étnico, sexual, religioso e outros).
Essa tendência alimenta grupos que
excluem a heterogeneidade, alimentam no próprio ambiente digital um
individualismo desenfreado, acabando às vezes por fomentar espirais de
ódio. E, assim, aquela que deveria
ser uma janela aberta para o mundo,
torna-se uma vitrine onde se exibe o
próprio narcisismo.
A rede é uma oportunidade para
promover o encontro com os outros,
mas pode também agravar o nosso

autoisolamento, como uma teia de
aranha capaz de capturar. Os adolescentes é que estão mais expostos
à ilusão de que a social web possa
satisfazê-los completamente a nível
relacional, até se chegar ao perigoso
fenômeno dos jovens “eremitas sociais”, que correm o risco de se alhear
totalmente da sociedade. Essa dinâmica dramática manifesta uma grave
ruptura no tecido relacional da sociedade, uma laceração que não podemos ignorar.
Essa realidade multiforme e insidiosa coloca várias questões de caráter ético, social, jurídico, político, econômico, e interpela também a Igreja.
Enquanto cabe aos governos buscar
as vias de regulamentação legal para
salvar a visão originária duma rede
livre, aberta e segura, é responsabilidade ao alcance de todos nós promover seu uso positivo.
Naturalmente não basta multiplicar
as conexões, para ver crescer também
a compreensão recíproca. Então, como
reencontrar a verdadeira identidade
comunitária na consciência da responsabilidade que temos uns para com os
outros inclusive na rede on-line?
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“Somos membros uns dos outros”
Pode-se esboçar uma resposta a
partir duma terceira metáfora – o
corpo e os membros – usada por São
Paulo para falar da relação de reciprocidade entre as pessoas, fundada
num organismo que as une. “Por isso,
despi-vos da mentira e diga cada um
a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros” (Ef 4,
25). O fato de sermos membros uns
dos outros é a motivação profunda a
que recorre o Apóstolo para exortar
a despir-se da mentira e dizer a verdade: a obrigação de preservar a verdade nasce da exigência de não negar
a mútua relação de comunhão. Com
efeito, a verdade revela-se na comunhão; ao contrário, a mentira é recusa
egoísta de reconhecer a própria pertença ao corpo; é recusa de se dar aos
outros, perdendo assim o único caminho para se reencontrar a si mesmo.
A metáfora do corpo e dos membros leva-nos a reﬂetir sobre a nossa

identidade, que se funda sobre a comunhão e a alteridade. Como cristãos, todos nós reconhecemos como
membros do único corpo cuja cabeça
é Cristo. Isto ajuda-nos a não ver as
pessoas como potenciais concorrentes, considerando os próprios inimigos como pessoas. Já não tenho necessidade do adversário para me autodeﬁnir, porque o olhar de inclusão,
que aprendemos de Cristo, faz-nos
descobrir a alteridade de modo novo,
ou seja, como parte integrante e condição da relação e da proximidade.
Uma tal capacidade de compreensão e comunicação entre as pessoas
humanas tem o seu fundamento na
comunhão de amor entre as Pessoas
divinas. Deus não é Solidão, mas Comunhão; é Amor e, consequentemente, comunicação, porque o amor sempre comunica; antes, comunica-se a si
mesmo para encontrar o outro. Para
comunicar conosco e Se comunicar a

nós, Deus adapta-Se à nossa linguagem, estabelecendo na história um
verdadeiro e próprio diálogo com a
humanidade (cf. Conc. Ecum. Vat. II,
Const. dogm. Dei Verbum, 2).
Em virtude de termos sido criados
à imagem e semelhança de Deus, que
é comunhão e comunicação-de-Si,
trazemos sempre no coração a nostalgia de viver em comunhão, de pertencer a uma comunidade. Como aﬁrma
São Basílio, “nada é tão especíﬁco da
nossa natureza como entrar em relação uns com os outros, ter necessidade uns dos outros” (cf. Bento XVI,
Mensagem para o XLIII Dia Mundial
das Comunicações Sociais, 2009).
O panorama atual convida-nos, a
todos nós, a investir nas relações, a
aﬁrmar – também na rede e através
da rede – o caráter interpessoal da
nossa humanidade. Por maior força
de razão, nós, cristãos, somos chamados a manifestar aquela comunhão

que marca a nossa identidade de
crentes. De fato, a própria fé é uma
relação, um encontro; e nós, sob o
impulso do amor de Deus, podemos
comunicar, acolher e compreender o
dom do outro e corresponder-lhe.
É precisamente a comunhão à
imagem da Trindade que distingue
a pessoa do indivíduo. Da fé num
Deus que é Trindade, segue-se que,
para ser eu mesmo, preciso do outro. Só sou verdadeiramente humano, verdadeiramente pessoal, se me
relacionar com os outros. Com efeito, o termo pessoa conota o ser humano como “rosto”, voltado para o
outro, comprometido com os outros.
A nossa vida cresce em humanidade
passando do caráter individual ao
caráter pessoal; o caminho autêntico de humanização vai do indivíduo
que sente o outro como rival para a
pessoa que nele reconhece um companheiro de viagem.

mim, para rezar juntos e, juntos, buscar
o bem na descoberta daquilo que nos
une, então é um recurso.
Assim, podemos passar do diagnóstico à terapia: abrir o caminho ao diálogo, ao encontro, ao sorriso, ao carinho...
Esta é a rede que queremos: uma rede
feita, não para capturar, mas para libertar, para preservar uma comunhão de
pessoas livres. A própria Igreja é uma

rede tecida pela Comunhão Eucarística, onde a união não se baseia nos gostos (like), mas na verdade, no “amém”
com que cada um adere ao Corpo de
Cristo, acolhendo os outros.

Do “like” ao “amém”
A imagem do corpo e dos membros
recorda-nos que o uso da social web é
complementar do encontro em carne
e osso, vivido através do corpo, do coração, dos olhos, da contemplação, da
respiração do outro. Se a rede for usada
como prolongamento ou expectação de
tal encontro, então não se atraiçoa a si
mesma e permanece um recurso para
a comunhão. Se uma família utiliza a
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rede para estar mais conectada, para
depois se encontrar à mesa e olhar-se
olhos nos olhos, então é um recurso.
Se uma comunidade eclesial coordena
a sua atividade através da rede, para
depois celebrar juntos a Eucaristia,
então é um recurso. Se a rede é uma
oportunidade para me aproximar de
casos e experiências de bondade ou
de sofrimento distantes ﬁsicamente de

Vaticano, na Memória de São Francisco de Sales,
24 de janeiro de 2019.
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FIQUE POR DENTRO

Nossa Senhora Auxiliadora

FÚLVIO COSTA E MARCOS PAULO MOTA

N

a manhã do dia 24 de maio,
o nosso arcebispo Dom
Washington Cruz presidiu Santa Missa Solene em
honra a Nossa Senhora Auxiliadora,
Padroeira da Catedral, da Arquidiocese e da cidade de Goiânia. Concelebraram o bispo auxiliar, Dom Levi
Bonatto; o pároco da Catedral, Mons.
Daniel Lagni, e os padres da Arquidiocese. Também concelebraram alguns padres salesianos, inclusive o
inspetor da Inspetoria São João Bosco,
padre Orestes Fistarol. A juventude
salesiana também se fez presente na
celebração e todo o povo de Deus,
vindos das mais diversas paróquias,
inclusive de outros estados.
Em sua homilia, Dom Washington disse que “bendita é aquela que
acreditou”. Lembrou que Dom Emanuel Gomes de Oliveira, arcebispo
de Goiás e aquele que está marcado
na origem da cidade de Goiânia, foi
quem trouxe para cá a devoção a Nossa Senhora Auxiliadora e quis dar-lhe
como Padroeira da cidade.
Dom Washington também aﬁrmou
que nada melhor do que a Palavra de
Deus para centrar-nos na autêntica
celebração de Nossa Mãe. “Maria, a
esposa enfeitada para o seu esposo, é
aquela mulher que ao chegar à plenitude dos tempos, com o seu sim incondicional ao Espírito Santo acolheu em
seu seio a encarnação do verbo, Jesus
Cristo que é a plenitude do amor inﬁnito de Deus pela humanidade”, aﬁrmou. Ele comentou ainda que o Evangelho (Lc 1,39-47) apresenta um traço
importante da vida interior de Maria.
“Sua atitude de serviço humilde e de
amor desinteressado, sua visita a Isabel é um dos acontecimentos mais signiﬁcativos da vida da jovem de Nazaré
escolhida para ser a Mãe do Redentor.”
Ao ﬁm da celebração, foi apresentado um vídeo institucional com
alguns passos das reformas na Catedral Metropolitana, que tiveram início em agosto de 2017. A reforma foi
dividida em três partes: iluminação,
climatização e pintura. Mons. Daniel,
com o apoio do arcebispo e de toda a
comunidade paroquial, já realizou as
etapas de iluminação e climatização,
além da pintura interna. A pintura externa será feita em breve. “Muito obrigado a todos pela sua generosidade e
por fazer parte desse projeto. Esperamos continuar a obra e vamos concretizá-la com a graça de Deus”, aﬁrmou
Mons. Daniel, logo após o vídeo.
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Dom Washington Cruz agradeceu ao Mons. Daniel pelo trabalho
desenvolvido na Catedral nos últimos anos e, em seguida, abençoou
os salesianos presentes na missa. Ele
ainda abençoou os seminaristas da
Arquidiocese, redentoristas e as irmãs religiosas. Os parabéns também
foram cantados para o arcebispo,
que no sábado, 25, celebrou 73 anos
de idade.

Fotos: Rudger Remígio

Três paróquias celebram Padroeira na Catedral

Comunhão marca
Missa da noite
A festa continuou à noite. As paróquias Sagrado Coração de Jesus e
São João Bosco fizeram uma procissão, cada uma saindo da sua igreja
matriz em direção à Paróquia Nossa
Senhora Auxiliadora, Catedral, para
celebrar a festa em louvor à Virgem
Maria, que também é Padroeira dos
padres salesianos.
A celebração foi presidida pelo
padre salesiano Orestes Fistarol.
Concelebraram os párocos da Catedral, Mons. Daniel Lagni e das duas
paróquias salesianas, padres Reginaldo Fragoso (Sagrado Coração de
Jesus) e Fabiano da Silva (São João
Bosco), além dos padres Geraldo
Pinheiro, João de Bona, o padre salesiano Vicente Rigolon e o mons.
Aldorando Mendes.
A Catedral ficou repleta de fiéis
que participaram da celebração com
muita devoção. Em sua reflexão, padre Orestes chamou a atenção para
o sentido de comunhão que a celebração trazia. “Nesta Santa Missa
reunimos três paróquias de nossa
Arquidiocese para celebrar a festa da
Padroeira. Isso traz um sentido de comunhão entre as paróquias e entre
os paroquianos das três paróquias.”
O inspetor disse ainda que, em
2020, não poderá vir a Goiânia na festa, pois estará preparando a posse do
seu sucessor como inspetor. “Espero que essa iniciativa dure para que
nossa querida Nossa Senhora Auxiliadora seja louvada na capital que ela
protege com tanto carinho”, afirmou.
Ao fim da celebração, Mons. Daniel Lagni agradeceu a presença de
todos os fiéis e a parceria com os
padres Fabiano e Reginaldo na preparação da celebração. Ele também
dirigiu um agradecimento especial
ao padre Orestes.
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XI Semana Acadêmica: reflexões sobre
fé e razão à luz de Joseph Ratzinger e Santo Agostinho

FÚLVIO COSTA
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Foto: Rudger Remígio

N

a XI Semana Acadêmica
do Instituto de Filosoﬁa
e Teologia Santa Cruz
(PUC Goiás) foi proposto,
neste ano, um aprofundamento sobre fé e razão com base na Teologia
de Santo Agostinho e de Joseph Ratzinger (papa Bento XVI). O evento
aconteceu nos dias 27 a 31 de maio,
no auditório Mãe de Deus, no Centro Pastoral Dom Fernando (CPDF),
e reuniu toda a comunidade acadêmica dos dois cursos, além de convidados e o público em geral.
O destaque desta edição ﬁcou
por conta do Mons. Antonio Catelan, doutor em Teologia Dogmática,
professor na PUC Rio e assessor da
Comissão para a Doutrina da Fé, da
CNBB, bem como do prof. Joel Gracioso, mestre e doutor em Filosoﬁa e
especialista em Teologia e coordenador do curso de Filosoﬁa da Faculdade São Bento, de São Paulo (SP).
Durante o evento, o Encontro Semanal entrevistou Mons. Catelan,
que falou da relação entre fé e razão,
e da ligação de Joseph Ratzinger
com Santo Agostinho, tema de sua
conferência. “O modo de Ratzinger
fazer Teologia tem marcas profundas de Santo Agostinho, embora
o papa emérito tenha incorporado
elementos típicos do Século XX.
Essa relação começou ainda na sua
juventude, quando ele leu Conﬁssões e ﬁcou impressionado e, depois,
quando pesquisou o tema povo de
Deus – casa de Deus, na Teologia de
Santo Agostinho para sua tese de
doutorado”, relatou.

Sobre o tema fé e razão, Mons.
Catelan disse que é importante para
os cristãos buscarem sempre o conhecimento. “Nós, cristãos católicos,
precisamos manter, com clareza, a
fé e o conhecimento dela. Muitos se-

A fé precisa também
da razão e nós temos
que compreender o
que crer, crescer nessa
compreensão, porque
a fé participa do
mistério de Deus

param esses dois temas que são inseparáveis. Se a gente separar, mata.
Fé vira fundamentalismo e a razão
ﬁca perdida, isolada, desorientada.
Embora a fé sempre conserve um
caráter de mistério, nós podemos
crescer continuamente na sua compreensão, nos seus vários artigos e
nas exigências de sua existência”,
aﬁrmou.
O estudioso disse que a fé, em
sua essência, envolve a razão, por
isso precisa ser compreendida. Ele
salientou que um ser humano só
pode ser motivado racionalmente,
justamente, porque a razão faz parte da motivação humana. “Aquilo
que não é motivado racionalmente,
é coação feita por outro, coação por
algum impulso, mas é coação. Só é
livre mesmo um ato que é racional.
Então, a fé precisa também da razão
e nós temos que compreender o que
crer, crescer nessa compreensão,

porque a fé participa do mistério de
Deus e a gente nunca vai conseguir
compreender minuciosamente a
nossa fé.”
Erick Menezes, integrante da
coordenação do evento, acadêmico
do segundo ano de Teologia e seminarista da Diocese de Itumbiara
(GO), disse que a oposição constante que as pessoas fazem entre fé e
razão motivou a escolha da temática deste ano. “É sempre um dilema
as reﬂexões sobre fé e razão. Então,
diante disso, nós escolhemos dois
autores que trabalham muito bem
os temas, para esclarecer e lançar
luzes sobre esses dois elementos
que são muito próximos e se complementam”, comentou.
Além das conferências, houve
mesa redonda com professores e
acadêmicos, palestras, lançamento
do grupo de estudo em Teologia,
grupos de trabalho, entre outros.
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LEITURA ORANTE

Solenidade de Pentecostes
‘‘No amor não há medo’’ (1Jo 4,18)
LENILSON OLIVEIRA PAULA SILVA

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Jo 20,19-23 (página 1338 – Bíblia das
Edições CNBB)
Lectio Divina adaptada de Santa Elisabete da Trindade:

Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

A

ressurreição de Jesus foi um
evento tão estarrecedor para os
discípulos que eles não acreditaram nela imediatamente. Eles ﬁcaram com medo. Os discípulos deveriam
ter se perguntado: “Tudo o que ele disse
aconteceu. O que fazer? Voltamos a pescar ou anunciamos Jesus? Voltamos à vida
antiga ou caminhamos na vida nova recebida?”. O amor não comporta medo. Pelo
contrário, nele há coragem e conﬁança total no amado (cf. 1Jo 4,18). Somente depois
do evento de Pentecostes (At 2), eles acreditaram na palavra proclamada por Cristo
(Jo 20,22) e saíram para anunciá-Lo.
E você, por que tem medo? Ainda não
acredita que Jesus ressuscitou? Receba o

1. Preparação: Recolha-se e coloque-se na presença de
Deus. Suplique o auxílio do Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: Leia o texto, pausadamente,
diversas vezes. Saboreie-o.

Espírito Santo (cf. Jo 20, 22), o Espírito
da Verdade (cf. Jo 14,17), que dá a vida
(cf. Gn 2,7), que o faz ser ﬁlho de Deus e
clame: “Abba-Pai” (cf. Rm 8,15); o Espírito que dissipa o medo e traz a paz (cf.
Jo 20,19-23). Que o Espírito Santo, nesta
Solenidade de Pentecostes, crie em você
um coração puro e lhe dê um espírito
decidido (cf. Sl 51,12).

Liturgia da Semana: 2ª-f.: At 19,1-8; Jo 16,29-33. 3ª-f.: At 20,17-27; Jo 17,1-11a. 4ª-f.: At 20,28-38; Jo 17,11b-19.
5ª-f.: At 22,30; 23,6-11; Jo 17,20-26. 6ª-f.: At 25,13b-21; Jo 21,15-19. Sábado: At 28,16-20.30-31; Jo 21,20-25.
Domingo: Solenidade de Pentecostes – At 2,1-11; lCor 12,3b-7.12-13 ou Rm 8,8-17; Jo 20,19-23 ou Jo 14,15-16.23b-26.

3. Contemplação: Não queira entender ou interpretar
o texto, apenas permaneça com ele e silencie seu
coração.
4. Oração: Fique com uma palavra ou versículo que o
provocou e reze, coloque a sua própria alma diante do
texto que leu.
5. Ação: Coloque em ação o que você leu. Sugestões de
textos: Lv 23,15-22; 1Jo 4,16-21; Rm 8,15; 1Cor 12,7; Gn
2,7; Sl 51; Jo 14,23.
Pentecostes, solenidade – Ano C. Liturgia da Palavra:
At 2,1-11; Sl 103 (104),1ab.24ac.29bc-30.31.34 (R/. cf. 30);
Rm 8,8-17; Jo 20,19-23.

ESPAÇO CULTURAL
Inscrições serão abertas dia 4
A partir do próximo dia 4, serão abertas inscrições para o Congresso
Internacional Acordo Brasil – Santa Sé. Em sintonia com a Campanha
da Fraternidade deste ano, o encontro dará ênfase à “Fundamentação
das Políticas Públicas em Ambiente Religioso”.
Dirigido à comunidade acadêmica e à sociedade em geral, o congresso objetiva estudar o fundamento conceitual e jurídico da relação
entre o Estado e as Instituições Religiosas. Grandes nomes das áreas
jurídica e acadêmica vão colaborar para o aprofundamento sobre a laicidade do Estado em relação ao fator religioso, como componente da
dimensão humana.
O evento acontece de 3 a 5 de setembro, numa promoção da
Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Arquidiocese de Goiânia e
Associação Dom Antônio Ribeiro de Oliveira. Conheça a qualificada
programação: http://sites.pucgoias.edu.br/puc/brasilsantase/
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