semanal
www.arquidiocesedegoiania.org.br

Siga-nos
Ilustração: Giotto di Bondone

Edição 264ª - 9 de junho de 2019

PENTECOSTES

“Que o Espírito Santo seja o protagonista da nossa vida” (Papa Francisco)

pág.

4

ARQUIDIOCESE

MUTICOM

ESPECIAL

Arquidiocese se faz
presente na Marcha
em Defesa da Vida

Últimos dias
para se inscrever
no Muticom

Os 50 anos da
Paróquia Divino
Espírito Santo

pág.

EDICAO 264 - DIAGRAMADO.indd 1

3

pág.

5

pág.

7

05/06/2019 17:39:43

Junho de 2019

2

Arquidiocese de Goiânia

PALAVRA DO ARCEBISPO

VINDE, ESPÍRITO
CRIADOR!

C

om essas palavras a Igreja começa um antigo hino
com o qual invoca o Espírito Santo como criador,
pois, por Ele que, no início, pairava sobre as águas, e pela Sua Palavra, Deus criou tudo (cf. Gn 1,1-31).
Nesse mesmo hino, a Igreja chama
o Espírito de “dedo da [mão] direiDOM WASHINGTON CRUZ, CP
ta de Deus”, baseando-se na leitura
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
paralela de dois textos dos Evangelhos – Mt 12,28 e Lc 11,20.
Essa expressão mostra que Deus age na Igreja e, por Cristo e no Espírito Santo, a santiﬁca e a move. Como escrevi na
minha Carta Pastoral: “O Espírito Santo dá vida à Igreja,
atua em todos os batizados e no conjunto do corpo eclesial.
É Ele quem faz da Igreja “templo do Deus vivo” (2Cor 6,16).
O Espírito, presente em cada cristão desde o dia do Batismo, recebido de um modo novo no sacramento da Crisma
e atuando em cada um dos sacramentos, é o dinamizador
da vida e da santidade da Igreja (O Espírito Santo, a Igreja e
a Liturgia, 38).

Editorial
Eis em suas mãos um jornal muito especial, por ter, como matéria de
capa, uma entrevista com o bispo auxiliar de Goiânia, Dom Levi Bonatto,
sobre o tema Pentecostes, celebrado
neste domingo na Igreja em todo o
mundo. Na solenidade, celebrada no
ﬁm das sete semanas pascais, acontece a efusão do Espírito Santo, em
que é manifestado, dado e comunicado como Pessoa divina. Este número
também traz a Palavra do Arcebispo sobre o mesmo tema e as coberturas do
ﬁm de semana na seção Arquidiocese
em Movimento. Na página 7, divulga-

mos outro conteúdo especial, que é a
celebração dos 50 anos da Paróquia
Divino Espírito Santo, do Setor Novo
Mundo. A Catequese do Papa, por sua
vez, continua com o tema da Oração
do Pai-Nosso.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Estando presente na criação, o Espírito também está presente na recriação da humanidade, aquela iniciada com a
Páscoa Redentora de Cristo. Cada homem, portanto, é renovado pelo Espírito Santo no seu batismo, pois, por Ele, é
conﬁgurado a Cristo e inserido no Seu Corpo Místico, que é
a Igreja. Ao longo de sua vida, celebrando os demais sacramentos, o ﬁel batizado cresce, por Cristo e no Espírito, na
graça do Senhor e deve ser testemunha da obra salvadora.
Na Solenidade de Pentecostes, que hoje celebramos, devemos tomar consciência de que somos templos do Espírito
Santo. Devemos, portanto, invocar constantemente o Espírito Santo para que, dentro de nós, Ele possa nos santiﬁcar,
nos conduzir nos caminhos do Senhor e nos encorajar e sustentar na missão que cada um recebeu pelo batismo e por
sua vocação especíﬁca. Repitamos sempre: Vinde, Espírito
Criador!

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Fúlvio Costa (MTB 8674/DF)
Redação: Fúlvio Costa
Revisão: Camila Di Assis e Jane Greco
Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
Colaboração: Marcos Paulo Mota
(Estudante de Jornalismo/PUC Goiás)
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Foto: Paróquia Nossa Senhora da Abadia

O Espírito, presente em cada cristão
desde o dia do Batismo, recebido de um modo
novo no sacramento da Crisma e atuando
em cada um dos sacramentos, é o dinamizador
da vida e da santidade da Igreja

Aconteceu
Peregrinação
encerra Mês
Mariano
No dia 25 de maio, último sábado
do mês dedicado a Nossa Senhora, a
Paróquia Menino Jesus, de Goiânia,
fez sua 2ª Peregrinação Mariana para a
Igreja Nossa Senhora D’Abadia, localizada em Caldazinha (GO). Retirado do
Salmo 5,8 o tema foi este: “Eu, porém,

por vossa graça generosa posso entrar
em vossa Casa. E prostrado reverente ao vosso Templo, com respeito vos
Adoro”. Após a peregrinação, foi rezada a Santa Missa na Paróquia Nossa Senhora D’Abadia, presidida pelo padre
Antônio Donizeth do Nascimento.
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Igreja marcha em
defesa da vida
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Fotos: Rudger Remígio

6° Encontro
Arquidiocesano
de Coroinhas e
Acólitos

A 11ª Marcha Goiana da Cidadania em
Defesa da Vida aconteceu no dia 30 de maio,
saindo da Praça Cívica, em Goiânia. O evento
contou com o apoio de inúmeros segmentos
da sociedade civil, todos unidos pelo ideal de
defender a vida humana desde a concepção
até a morte natural, contra o aborto.
Mais uma vez, a Arquidiocese de Goiânia apoiou a Marcha e foi representada por
padres, seminaristas, membros de pastorais
arquidiocesanas, como a Pastoral Familiar, e
ﬁéis de diversas paróquias. O padre Rodrigo
de Castro Ferreira, reitor do Santuário Sagrada Família, representou o bispo auxiliar Dom
Moacir Silva Arantes, coordenador arquidio-

cesano de pastoral. O sacerdote participou
da marcha inteira junto com a multidão, que
contou também com a participação de vários
colégios: Dom Fernando, Militar, Nossa Senhora de Lourdes, Estadual Robinho, Parque
dos Buritis, São Sebastião (MT), entre outros.
Segundo Lourivan Macedo, coordenador
do Comitê Goiano da Cidadania em Defesa da
Vida, mais de 1,5 mil alunos da rede municipal e estadual de ensino e toda a comunidade
goiana participaram do ato. “Nós precisamos
chamar atenção a respeito da questão do assassinato deliberado de crianças indefesas em
nosso país. Por isso, nós escolhemos um dia de
semana para alertar a população”, justiﬁcou.

O CPDF acolheu, no dia 2 de junho, o 6º Encontro Arquidiocesano de Coroinhas e Acólitos. Dessa
vez, o evento reuniu mais de 800 jovens, das 8h às
16h. Conforme explicou padre Rodrigo Lacerda,
coordenador arquidiocesano da Pastoral Vocacional, o evento tem o objetivo de reunir coroinhas e
acólitos de todas as paróquias para, em unidade,
estar em um ambiente de liturgia, conhecer mais a
Igreja e ajudá-los também a despertar para as vocações. O encontro contou com uma programação
diversiﬁcada com workshops, orações, celebração
e diversão. “Por estarem muito próximos de Cristo, ao servir no altar, eles precisam de momentos
formativos como este, para que entendam a responsabilidade do trabalho que desenvolvem”,
disse Emanuel Jr., que é advogado e trabalha na
formação de coroinhas há quase 15 anos.

Evangelho de São Lucas é tema da
formação do Clero Arquidiocesano
O Clero da Arquidiocese de Goiânia se
reuniu para o Encontro de Formação Permanente, nos dias 27 a 29 de maio, no Centro de
Pastoral Dom Fernando (CPDF). O tema da
Formação foi uma introdução ao Evangelho
de São Lucas, com assessoria do frei Fernando Inácio, mestre em Teologia Bíblica e vigário da Paróquia São Francisco de Assis, em
Goiânia.
A formação contou com a presença do
arcebispo Dom Washington Cruz e do bispo
auxiliar, Dom Moacir Silva Arantes. O coordenador do Clero, padre José Luiz da Silva,
explicou o sentido da formação e a sua importância na vida do sacerdote. “A formação
é contínua na vida do padre. Nunca paramos
de nos atualizar para estarmos sempre por
dentro dos acontecimentos que nos ajudam
em nossa missão de cuidar das ovelhas que o
Senhor nos deu.”
Na formação, frei Fernando abordou o
Evangelho de Lucas, que neste ano C é lido
nas celebrações. Ele disse ao Jornal Encontro
Semanal que o objetivo foi promover uma

Encontro de MESCES
atualização para que os padres preparem as
homilias e pregações. O frei também comentou algumas particularidades do Evangelho
citado. “Lucas foi o único escritor bíblico que
não era hebreu, mas de origem grega. Ele
também era médico e colaborador de São Paulo. Não conheceu Jesus e, portanto, trata-se de
um Evangelho escrito por alguém que não viu
o Senhor e só o conheceu por meio da ação
do Espírito Santo na Igreja. O Evangelho de
Lucas ainda tem nove capítulos, que são próprios dele, dedicados à misericórdia.”

No dia 26 de maio, a imagem peregrina de
São João Paulo II, padroeiro do Setor Juventude da Arquidiocese de Goiânia, foi enviada
em missa na Catedral Metropolitana, presidida por Dom Washington Cruz. Diácono Marcos Paulo Vilela e toda a equipe que coordena
o Setor Juventude da Arquidiocese estiveram
presentes.
Durante a peregrinação da imagem, a
equipe visitará as paróquias com a missão de
implantar o projeto Jovens em Missão e conduzirá o primeiro ciclo dessa proposta. A imagem visitará cada paróquia dos Vicariatos e
os grupos que a acolherem serão convidados
a rezar uma novena e, depois, a visitar o grupo seguinte para a entrega da imagem.
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Imagem de São João Paulo II
peregrinará pelos grupos de jovens

O Grupo Gênesis, da Paróquia Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, foi o primeiro a receber a imagem peregrina que irá percorrer primeiro os grupos de jovens do Vicariato Oeste.

Cerca de 1,1 mil Ministros Extraordinários da
Sagrada Comunhão Eucarística (MESCES) participaram de encontro formativo, no dia 1º de junho,
no CPDF. Padre João Batista de Lima, coordenador
arquidiocesano de liturgia, foi quem assessorou o
evento, ﬁnalizado com a Adoração ao Santíssimo.
O tema central de reﬂexão foi a Eucaristia e os aspectos teológicos em uma dimensão pessoal e comunitária, para que todos possam viver a missão
que demanda Eucaristia. “Nosso objetivo foi reunir todos os Ministros Extraordinários da Sagrada
Comunhão Eucarística para viver um momento de
unidade, formação e que, ao mesmo tempo, a gente expresse essa beleza de ser um corpo, ser uma
Igreja viva e que cada um exerça seu ministério”,
aﬁrmou o formador.
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CAPA

PENTECOSTES
não é só neste
domingo:
ele é a vida da Igreja

C

inquenta dias se passaram
desde que vivemos o grande
acontecimento da Páscoa de
Nosso Senhor Jesus Cristo. O
Tempo Pascal se conclui hoje, 9 de junho, com a Solenidade de Pentecostes,
dia em que se cumpre a promessa de
Jesus, que volta ao Pai e deixa conosco
o seu Espírito para continuar a tarefa
salvadora. A Palavra de Deus nos relata assim o episódio: “Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam
todos reunidos no mesmo lugar. De
repente, veio do céu um ruído como o
agitar-se de um vendaval impetuoso,
que encheu toda a casa onde se encon-

travam. Apareceram-lhes, então, línguas como de fogo, que se repartiam
e que pousaram sobre cada um deles.
E todos ﬁcaram repletos do Espírito
Santo e começaram a falar em outras
línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem” (At 2,2-4).
O bispo auxiliar de Goiânia, Dom
Levi Bonatto, explicou que é neste
momento que nasce a Igreja. “A partir
daí os apóstolos saem para evangelizar, batizar as pessoas e curá-las em
nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. A Igreja, então, começa a crescer, passa a ser uma Igreja apostólica,
universal”, aﬁrmou. De Jerusalém,
onde se encontrava, a Igreja se expande por todo o mundo. Em Pentecostes
conclui-se uma parte da Obra da Sal-

Protagonista das nossas vidas
Em homilia proferida no dia 30 de
abril, o papa Francisco comentou que
“não podemos ser cristãos sem deixar
que o Espírito Santo seja o protagonista da nossa vida”. Podemos renascer
“daquele pouco que somos”, da “nossa existência pecadora” somente com
a “ajuda da própria força que fez ressurgir o Senhor: com a força de Deus”

vação, pois o Espírito prometido por
Nosso Senhor Jesus Cristo vem até os
apóstolos. “No episódio de Pentecostes, o Espírito Santo sopra sobre eles
por meio de línguas de fogo, do vento
e do dom de línguas que eles falam e
se entendem”, ressaltou o bispo.
Para nós, Pentecostes signiﬁca a
força do próprio Deus sobre sua Igreja. “Nós, católicos, precisamos rezar ao
Senhor pedindo um novo Pentecostes.
Não como aquele que veio sobre os
apóstolos, mas de uma forma mística.”
Dom Levi comentou ainda o sentido
da Santíssima Trindade. “Deus-Pai foi
o criador do mundo e depois enviou o
seu Filho, que é o redentor, que veio
nos livrar dos pecados, abrir as portas
da salvação. Sabemos que, posterior-

mente, Jesus Cristo tinha que voltar
para junto do Pai, mas conforme está
escrito, ele deixa seu espírito entre nós,
que é o Espírito Santo para que vivamos uma vida nova.” É com o Espírito
Santo em nosso meio, segundo o bispo,
que as nossas vidas ganham um sentido novo. “O Espírito Santo está entre
nós para nos santiﬁcar, para que cuidemos e cultivemos vidas santas. Quando levamos uma vida no Espírito, os
recursos materiais, por exemplo, passam simplesmente a nos ajudar a viver
bem esta vida espiritual e passamos a
dar a importância que ela merece e viver a partir dos sete dons do Espírito
Santo: Sabedoria, Entendimento, Conselho, Fortaleza, Ciência, Piedade e Temor de Deus”, enfatizou.

CRISMA

e, por isso, “o Senhor nos enviou o
Espírito Santo”. Foi o que recordou o
pontíﬁce ao celebrar a missa na Casa
Santa Marta. O pontíﬁce se inspirou
na resposta de Jesus a Nicodemos,
proposta pelo Evangelho do dia (Jo
3,7-15). Jesus fala de “renascer do alto”
e o papa traçou esse elo entre a Páscoa
e a mensagem do renascimento.

Fotos: Rudger Remígio

FÚLVIO COSTA

Invocação ao Espírito Santo
Por ser tão importante para a
vida de todo cristão, o Espírito Santo
deve ser invocado sempre em oração.
Dom Levi diz que a Oração ao Espírito Santo deve ser rezada, sobretudo,
em momentos de diﬁculdades, quando fazemos projetos familiares ou intelectuais, mas também nos momen-

tos de alegria e tristeza. “Quando
invocamos o Espírito Santo, estamos
invocando a Deus, a terceira pessoa
da Santíssima Trindade que vem nos
socorrer. É o Espírito que vai tocando
nossa alma e consciência. Então, nós
buscamos a Deus e pedimos o seu
perdão”.

Oração ao Espírito Santo
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei
neles o fogo do Vosso Amor. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito e
tudo será criado e renovareis a face da terra.
Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a
luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas
segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação.
Por Cristo Senhor Nosso. Amém

É com o Sacramento da Crisma
que o cristão faz uma relação direta
com o Espírito Santo, segundo Dom
Levi. O crismando, ao ser ungido com
o óleo do Crisma, se relaciona com o
Espírito por meio dos sete dons. “Nas
cerimônias da Crisma, nós pedimos a
Deus que o Espírito Santo desça sobre
aquelas pessoas, que permaneça nelas, justamente porque ele é invocado
para ajudar aquelas almas a superar
as diﬁculdades da vida.” No Sacramento da Crisma, o cristão renova as
promessas do Batismo, portanto, trata-se de um reforço. “Eu sempre dou
o exemplo das vacinas. Algumas são
tomadas e devem ser renovadas para
reforço, para que a imunidade continue. No Espírito Santo é a mesma
coisa: com ele o cristão se renova, se

fortalece e os dons do Espírito Santo
existem para conduzir a pessoa até a
vida eterna. Quando Jesus diz que vai
para junto do Pai, ele quer dizer que
vai deixar conosco o Espírito Santo,
cuja função é esta: nos conduzir para
o Reino de Deus”, esclareceu. Dom
Levi ainda explicou porque a Crisma
é um Sacramento próprio do bispo.
“Por ter recebido o terceiro grau da
Ordem, ele tem essa função, a obrigação de conferir esse Sacramento.
Somente em momentos especiais ele
delega ao sacerdote, mas é própria do
bispo, porque no episódio de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre
os apóstolos. Por causa dessa passagem do Evangelho, nós continuamos
essa tradição com os sucessores dos
apóstolos, que são os bispos.”

desconhecido dos cristãos. “Infelizmente, percebemos que o Espírito
Santo ainda é um desconhecido, embora saibamos também que há muitos
movimentos e congregações que tenham a missão de difundi-lo. É mais
importante ainda que ele não ﬁque no
sentimentalismo, mas que atue verda-

deiramente nas almas das pessoas. É
fundamental viver com profundidade o Espírito Santo para cultivar uma
vida tranquila, que supera as angústias e a depressão. Viver no Espírito
é ainda é cultivar uma vida em que
Deus estará sempre presente por meio
dos seus dons”, esclareceu o bispo.

Pentecostes todos os dias
Embora o Domingo de Pentecostes
seja como que um aniversário da Igreja
Católica, ele não deve ser vivido só neste domingo. Pelo contrário: deve ser vivido todos os dias, porque ele é a própria vida da Igreja. Dom Levi dá alguns
exemplos: “na Santa Missa, o sacerdote invoca o Espírito Santo para que se

EDICAO 264 - DIAGRAMADO.indd 4

transforme o pão e o vinho no corpo e
sangue de Cristo. Ao fazermos o sinal
da cruz, em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo, ele também está presente. Portanto, em todos os momentos o
Espírito deve ser invocado”.
Dom Levi reforça que jamais pode
acontecer de o Espírito Santo ser um
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um evento para toda a arquidiocese

11º Mutirão Brasileiro de
Comunicação (Muticom)
esta se aproximando. O
evento, promovido pela
Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), será realizado pela
Arquidiocese de Goiânia, de 18 a 21
de julho, no Centro Pastoral Dom
Fernando (CPDF). Serão dias intensos de convivência, com palestras,
conferências, programação cultural
e religiosa, peregrinação ao Santuário-Basílica do Divino Pai Eterno.
O objetivo do Muticom é reunir
comunicadores, estudantes de comunicação, proﬁssionais, pesquisadores, agentes de pastoral e autoridades da Igreja, para dialogar e
reﬂetir a respeito de realidades importantes para toda a sociedade. Por
isso, todos são chamados a participar deste evento.
A comunicação permeia toda a
vida da Igreja, e para comunicar e

O panorama atual convida-nos, a
todos nós, a investir nas relações
(Papa Francisco)
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anunciar a Boa-Nova, é preciso estar atento e fazer-se próximo, como
ressaltou o papa Francisco na Mensagem para o 53º Dia Mundial das
Comunicações Sociais. “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.”
Esta edição do Mutirão acontecerá em um novo formato, dividido em “Trilhas do Conhecimento”,
possibilitando experiências independentes e autônomas aos participantes, com percurso entre reﬂexões teórico-práticas a partir dos tópicos-chave: comunicação, democracia e responsabilidade social.
Conheça o perﬁl dos conferencistas e palestrantes nas redes sociais
do Muticom, da Arquidiocese de
Goiânia e no site do Muticom.
Fale com seu pároco, inscreva-se!
Venha viver essa experiência!
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CATEQUESE DO PAPA

A glória do amor

é a única que dá vida ao mundo
Amados irmãos e irmãs!

E

que manifesta de modo deﬁnitivo a
presença e a salvação de Deus. E fá-lo na Páscoa: erguido na cruz, é gloriﬁcado (cf. Jo 12,23-33). Nela Deus
ﬁnalmente revela a sua glória: tira o
último véu e surpreende-nos como
nunca. Com efeito, descobrimos que
a glória de Deus é toda amor: amor
puro, louco e impensável, além de
qualquer limite e medida.

Foto: Rudger Remígio

stamos reﬂetindo nestas semanas sobre a oração do
“Pai-Nosso”. A primeira invocação acontece depois da
Última Ceia, quando o Senhor, “levantando os olhos ao céu, exclamou:
‘Pai, chegou a hora! Manifesta a glória do teu Filho – e depois – manifes-

ta a minha glória junto de ti, aquela
glória que Eu tinha junto de ti, antes de o mundo existir’” (Jo 17,1.5).
Jesus pede a glória, um pedido que
parece paradoxal quando a Paixão
está para acontecer. De qual glória
se trata? A glória na Bíblia indica o
revelar-se de Deus, é o sinal distintivo da sua presença salvíﬁca entre
os homens. Pois bem, Jesus é Aquele

Irmãos e irmãs, façamos nossa a oração de Jesus: peçamos ao
Pai para que tire os véus dos nossos olhos a ﬁm de que nestes dias,
olhando para o Cruciﬁcado, possamos aceitar que Deus é amor. Quantas vezes o imaginamos dono e não
Pai, quantas vezes o consideramos
juiz severo em vez de Salvador misericordioso! Mas na Páscoa Deus
elimina as distâncias, mostrando-se na humildade de um amor que
pede o nosso amor. Por conseguinte, nós o gloriﬁcamos quando vivemos tudo o que fazemos com amor,
quando fazemos tudo de coração,
como se fosse por Ele (cf. Cl 3,17).
A verdadeira glória é a glória do
amor, pois é a única que dá a vida
ao mundo. Claro, esta glória é o
contrário da glória mundana, que
chega quando somos admirados,
louvados, aclamados: quando estamos no centro da atenção. A glória
de Deus, ao contrário, é paradoxal:
nenhum aplauso, nenhuma audiência. No centro não está o eu, mas o
outro: com efeito, na Páscoa vemos
que o Pai gloriﬁca o Filho enquanto o Filho gloriﬁca o Pai. Ninguém
se gloriﬁca a si mesmo. Nós hoje
podemos questionar-nos: “Qual é
a glória para a qual vivo? A minha
ou a de Deus? Desejo unicamente
receber dos outros ou também doar
aos demais?”.

Deus infunde-nos a coragem para perdoar
Depois da Última Ceia Jesus entrou no jardim do Getsêmani; também aqui reza ao Pai. Enquanto os
discípulos não conseguem permanecer acordados e Judas está para chegar com os soldados, Jesus começa a
sentir “medo e angústia”. Sente toda
a angústia por aquilo que o espera:
traição, desprezo, sofrimento, fracasso. Sente-se “triste” e ali, no abismo,
naquela desolação, dirige ao Pai a
palavra mais terna e meiga: “Abbà”,
ou seja, papá (cf. Mc 14,33-36). Na
provação Jesus ensina-nos a abraçar
o Pai, porque na oração a Ele encontra-se a força para ir em frente no sofrimento. Na fadiga a oração é alívio,
recomendação, conforto. No abandono de todos, na desolação interior Je-
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sus não está sozinho, está com o Pai.
Nós, ao contrário, nos nossos Getsêmanis escolhemos com frequência
permanecer sozinhos, em vez de dizer “Pai” e conﬁar-nos a Ele, como Jesus, recomendar-nos à sua vontade,
que é o nosso verdadeiro bem. Mas
quando na provação permanecemos
fechados em nós mesmos escavamos
um túnel dentro de nós, um doloroso
percurso introverso que tem uma só
direção: cada mais no fundo de nós
mesmos. O maior problema não é a
dor, mas a maneira como a enfrentamos. A solidão não tem saída; a
oração sim, porque é relação, é recomendar-se. Jesus recomenda tudo e
entrega-se ao Pai, levando-lhe aquilo que sente, apoiando-se n’Ele na

luta. Quando entramos nos nossos
Getsêmanis – cada um de nós tem os
próprios Getsêmanis ou os teve ou
os terá – recordemo-nos disto: quando entramos, quando entrarmos no
nosso Getsêmani, recordemo-nos de
rezar assim: “Pai”.
Por ﬁm, Jesus dirige ao Pai uma
terceira oração por nós: “Perdoa-lhes,
Pai, porque não sabem o que fazem”
(Lc 23,34). Jesus reza por quem foi
maléﬁco com Ele, pelos seus algozes. O Evangelho especiﬁca que essa
oração acontece no momento da cruciﬁcação. Provavelmente era o momento da dor mais aguda, quando
cravaram os pregos nos pulsos e nos
pés de Jesus. Aqui, no momento mais
doloroso, o amor atinge o ápice: che-

ga o perdão, ou seja, o dom extremo,
que interrompe o círculo do mal.
Rezando nestes dias o “Pai-Nosso”, que possamos pedir uma destas graças: viver os nossos dias para
glória de Deus, ou seja, viver com
amor; saber conﬁar-nos ao Pai nas
provações e dizer “papá” ao Pai e
obter no encontro com o Pai o perdão e a coragem para perdoar. Essas
duas coisas caminham juntas. O Pai
perdoa-nos e infunde-nos a coragem para poder perdoar.

Audiência Geral
17 de abril de 2019
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Paróquia Divino Espírito Santo
celebra 50 anos

N

o período de 31 de maio a
8 de junho, a Paróquia Divino Espírito Santo, a única
na Arquidiocese de Goiânia com este padroeiro, celebrou 50
anos de sua criação. Para comemorar
a data, uma ampla programação foi
organizada com novena em louvor ao
Divino Espírito Santo. Todas as pastorais e movimentos se envolveram
na preparação das celebrações. No
primeiro dia da novena, foram homenageadas as pessoas que desde o início fazem parte da comunidade, entre
elas a senhora Ana Maria, secretária
da paróquia por quase 40 anos e quem
pediu para que os frades franciscanos,
fundadores da comunidade, viessem
celebrar a Santa Missa pela primeira
vez na região.
O pároco, padre Léo Fiorin, missionário da Sagrada Família, comentou, em entrevista ao Encontro Semanal, a importância da celebração dos
50 anos da paróquia. “É o momento
de agradecer a Deus pela história
desta paróquia, celebrar 50 anos não
é um ponto de chegada, mas certamente é mais uma motivação para
continuar o trabalho missionário
que realizamos aqui. Agradecemos
a Deus pelas pessoas que começaram a comunidade, deram tudo de si
para construir passo a passo, pouco
a pouco, não somente o espaço físico,
mas a vida fraterna, a própria Igreja
de Jesus Cristo.”
O pároco ressaltou ainda o signiﬁcado da paróquia para a Congregação
dos Missionários da Sagrada Família.
“Nós temos uma estima muito gran-
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de por esta comunidade. Todos que
passaram aqui deram o melhor de si
para construir esta obra. Temos aqui
também um pequeno seminário estilo propedêutico e primeira etapa da
formação de todos os seminaristas da
nossa congregação. Nestes 20 anos
da nossa presença, muitos passaram
e conhecem esta casa e esta paróquia
e daqui levaram a lembrança do povo
acolhedor que participa e faz a paróquia viva e repleta dos dons do Divino Espírito Santo”, aﬁrmou.

Foto: Arquivo da Paróquia

MARCOS PAULO MOTA

HISTÓRIA

Primeira igreja matriz

Em meados de 1966, surgiu em
Goiânia, a Comunidade Divino Espírito Santo, que se reunia nos ﬁns de
semana, em salas de aula emprestadas pela Escola Municipal Bárbara
Souza de Morais. Nesse mesmo local,
acontecia também catequese, reuniões, além das celebrações. Naquela
época, a comunidade era atendida
pelo frei Juvenal e pelo padre Lima e
administrada pelos franciscanos, na
pessoa do frei José Francisco, fundador da comunidade.
No ano de 1969, depois de quase
quatro anos, a comunidade ganhou
da prefeitura o local deﬁnitivo onde
começou a ser construída a Matriz,
antes mesmo de se tornar paróquia.
A comunidade Divino Espírito Santo

foi se expandindo e seu território se
estendia até Aparecida de Goiânia, fazendo limite com a Rodovia BR 153.
Com a criação da Paróquia Nossa
Senhora de Guadalupe, no Jardim das
Laranjeiras, o seu território diminuiu
bastante, porém continuou extenso.
Faziam parte: Jardim Novo Mundo,
Vila Maria Luiza, Água Branca, Jardim Brasil, Vila Maricá, Parque Santa
Maria, Jardim Califórnia, e os Conjuntos Aruanã I, II, III e o Riviera.
No dia 21 de junho de 1969, o primeiro arcebispo de Goiânia, Dom
Fernando Gomes dos Santos, elevou
a Comunidade à Paróquia Divino Espírito Santo e, nesse mesmo dia, empossou o seu primeiro pároco, mons.
Joseph Yves Marie Bernard.
Em 10 de maio de 1975, a paróquia
passou a ser administrada pelos padres jesuítas. O primeiro foi o espanhol Frabriciano Aywela que, logo
no começo da sua gestão, construiu
a igreja matriz, já que o espaço físico
estava insuﬁciente para a comunida-

de local. Além dele, diversos padres
jesuítas passaram pela paróquia e deixaram sua marca.
No ano de 1999, mais precisamente no dia 20 de outubro, foi feita uma
transição na paróquia. Ela não foi
mais administrada pelos padres jesuítas, mas pela Congregação dos Missionários da Sagrada Família. Padre
Carlos César Pereira foi o primeiro
pároco.
No próximo mês de outubro, a
congregação completa 20 anos de
presença na paróquia. Atualmente, a
Paróquia Divino Espírito Santo é representada pelo pároco, padre Léo
Fiorin, que assumiu a paróquia em
2015, e tem feito um ardente trabalho missionário na comunidade junto
com o vigário paroquial, padre Volimar Aimi.
A paróquia tem ainda duas comunidades: a Imaculada Conceição de
Maria, na Vila Maria Luiza, e a Comunidade Nossa Senhora Aparecida, no
Setor Água Branca.
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LEITURA ORANTE

Domingo da Santíssima Trindade
WALISSON RODRIGUES FREITAS (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

T

erminados os dias pascais, com a
celebração da grande solenidade
de Pentecostes, enviando o Espírito Santo sobre os apóstolos, Cristo revela o maior mistério da nossa fé: a
Santíssima Trindade. Deus revela-se como
amor, num elo familiar e de comunidade.
Segundo Santo Tomás, a Trindade pode ser
compreendida como: Deus Pai, o Amante;
Deus Filho, o Amado; e Deus Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, como elo
de Amor entre o Amante e o Amado.
A história da salvação, isto é, a história
da nossa salvação tem seu cume com a revelação plena de Deus Trindade: três pessoas,
um só Deus. Isso equivale a dizer que toda a
revelação divina se completa deﬁnitivamente com o mistério da Santíssima Trindade.
Uma nova era foi inaugurada, isto é, o Tem-

po da Igreja, querida e preparada por Cristo, na unidade com o Pai e o Espírito Santo,
desde toda eternidade. O Filho é a própria
sabedoria do Pai e sem Ele nada foi feito (cf.
Jo 1,3), por isso, chegada a plenitude dos
tempos, enviou-nos, junto ao Pai, o Espírito
da Verdade (cf. Jo 16,13). Diante de tão grande mistério de amor, nossa razão se curva
humildemente, por não abarcar tamanha
verdade de fé.
Portanto, ﬁquemos com o que mais se
aproxima deste grande mistério, as palavras
que rezamos no prefácio: “Com vosso Filho
único e o Espírito Santo sois um só Deus e
um só Senhor. Não uma única pessoa, mas
três pessoas num só Deus. Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito de vossa
glória atribuímos igualmente ao Filho e ao
Espírito Santo. E, proclamando que sois o
Deus eterno e verdadeiro, adoramos cada
uma das pessoas, na mesma natureza e
igual majestade” (cf. Missal Romano, Prefácio
da Santíssima Trindade).

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Gn 3,9-15.20 ou At 1,12-14; Jo 19,25-34. 3ª-f.: At 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,7-13.
4ª-f.: 2Cor 3,4-11; Mt 5,17-19. 5ª-f.: 2Cor 3,15–4.1.3-6; Mt 5,20-26. 6ª-f.: 2Cor 4,7-15; Mt 5,27-32. Sábado: 2Cor
5,14-21; Mt 5,33-37. Domingo: 11° DTC – Santíssima Trindade, solenidade – Pr 8,22-31; Rm 5,1-5; Jo 16,12-15.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Jo 16,12-15 (páginas 1333 – Bíblia das
Edições CNBB)
1º) Ambiente de oração: coloque-se numa posição cômoda
em um local agradável. Silencie-se e invoque o auxílio do
Espírito Santo;
2º) Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez,
familiarize-se com as palavras e insira-se no relato bíblico;
3º) Meditação: leia as leituras do dia e deixe que a Palavra
fale por si mesma. Ela é viva e eﬁcaz, tem um objetivo especíﬁco na sua vida. A Palavra de Deus hoje se cumpriu na sua
vida. Deixe que Deus fale com suas palavras, apenas escute;
4º) Contemplação: contemple a Trindade que se releva
para você;
5º) Oração: reze com as palavras que ﬁcaram em seu coração, deixe o Espírito Santo falar por você. Se possível,
escreva os frutos dessa oração;
6º) Ação: a Palavra não volta para Deus sem produzir efeitos:
é hora de agir e interpelar-se sobre as atitudes que Jesus quer
de você hoje. Jesus Cristo mostrará as ações concretas que
você deve realizar depois de um intenso momento de oração.
11º Domingo do Tempo Comum, Santíssima Trindade, solenidade – Ano C. Liturgia da Palavra: Pr 8,22-31; Sl 8,4-5.67.8-9 (R/.2a); Rm 5,1-5; Jo 16,12-15.

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
Acaba de ser lançado o livro Confaloni no Presente, uma
obra do padre César Garcia, administrador paroquial da Paróquia Mãe de Misericórdia, em Goiânia. A publicação é objeto
sensorial inusitado sobre o artista e religioso frei Nazareno
Confaloni e, em especial, sobre a única Via-Sacra sobrevivente
do legado deste personagem, que é um dos mais importantes para a história das artes visuais em Goiás. Aliás, todo o livro
foi sendo construído criativamente, em um processo orgânico
que passou por várias etapas, sem ter, a priori, o objetivo de
ser o que ele se tornou. Assim, o que seria apenas um comentário sobre Confaloni e sua Via-Sacra, se transformou em uma
publicação box, em que se manuseia as ilustrações do livro.
Autor: Padre César Garcia
Onde encontrar: Paróquia Mãe de Misericórdia
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