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PALAVRA DO ARCEBISPO

TÃO SUBLIME
SACRAMENTO!

D

esde os tempos apostólicos
até hoje, a Igreja não cessa de
celebrar a Eucaristia, repetindo os gestos e as palavras
de Cristo, por Seu próprio mandato:
“Fazei isto em memória de mim” (Lc
22,19). Nesta celebração, através das
palavras ditas por Jesus na última ceia
e que são repetidas pelo ministro ordenado, Cristo muda o pão e o vinho
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
no Seu Corpo e Sangue, de modo que,
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
após a consagração, os ﬁéis estão diante de Jesus realmente presente sobre o
altar. A Eucaristia é, portanto, uma pessoa: Jesus. Por isso, como
disse São João Paulo II, “a Igreja vive da Eucaristia” (João Paulo
II, Ecclesia de Eucharistia,1), porque a Eucaristia é Cristo mesmo.
No próximo dia 20 de junho, teremos mais uma
vez a alegria de celebrar a Solenidade do Corpo de
Cristo – Corpus Christi –, que ocupa um lugar central
no Ano Litúrgico.
A razão dessa centralidade é que nessa celebração a Igreja
coloca em evidência o mistério da presença real de Jesus no Sacramento da Eucaristia, isto é, ela confessa com fé viva e apostólica que crê que neste Sacramento está Jesus, real e verdadeiramente presente, com o Seu Corpo e Sangue, alma a divindade.
Podemos dizer que a celebração tem dois momentos que merecem maior destaque. O primeiro deles é a Liturgia Eucarística, precedida pela Liturgia da Palavra. Os gestos e as palavras
pronunciadas pelo celebrante, desde o ofertório até a comunhão
dos ﬁéis, cujo sentido nos é dado pelas leituras proclamadas e
explicadas na homilia, e que tem como ponto alto o momento
da consagração, abrem o céu e fazem Jesus presente sobre o altar. Cristo mesmo desejou estar vivo e presente entre nós e, por
meio da Sua Igreja, realizou esse desejo instituindo o Sacramento da Eucaristia. Por isso, Ele pode ser comungado e adorado.
O segundo momento é a procissão com o Santíssimo Sacramento. Depois da celebração da Santa Missa, e como continuação dela, tomaremos o ostensório com Jesus na Eucaristia e faremos a procissão ao redor da Praça Cívica. Este é o momento
em que, como Igreja, queremos confessar a todos que moram
em nossa Arquidiocese que cremos na ressurreição de Jesus e
que Ele está vivo entre nós neste Sacramento. Nosso caminhar
é o dos discípulos de Jesus que, como Tomé, rezam, cantam e
confessam diante do Santíssimo Sacramento: “Meu Senhor e
meu Deus” (Jo 20,28). Ao mesmo tempo, andaremos pelas ruas
pedindo que Ele abençoe nossa Igreja Arquidiocesana, nossas
famílias, a cada um de nós e todo o povo de nossa cidade.
No ﬁm da procissão, concluiremos a celebração com a bênção com o Santíssimo Sacramento. Naquele momento, entoaremos todos juntos as palavras do antigo hino: “Tão sublime
Sacramento”.
Convido todos a participarem desta solene celebração, para
que juntos possamos rezar e cantar adorando Jesus vivo e presente entre nós.
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Editorial
Nesta edição do Encontro Semanal,
destacamos o 11º Mutirão Brasileiro de Comunicação (Muticom 2019),
que nossa arquidiocese terá a honra
de sediar, em julho próximo. Conﬁra
sua ampla e qualiﬁcada programação.
No espaço Palavra do Arcebispo, Dom
Washington Cruz conclama a Igreja
de Goiânia a manifestar sua fé e unidade na celebração da Solenidade de
Corpus Christi.
Conﬁra a cobertura da Solenidade
de Pentecostes, em que os bispos conﬁrmaram cristãos na fé, pelo Sacramento da Crisma; e de outros eventos
promovidos por entidades e pastorais

da nossa Igreja – IDES, CRB, Pastoral
Familiar. Não deixe de acompanhar a
Catequese do Papa, que continua abordando a oração do Pai-Nosso e, desta
vez, fala sobre o perdão.
Para que este exemplar seja lido por
outros irmãos e irmãs, compartilhe!
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

34° SEMANA DO
MIGRANTE
O Brasil no caminho
da compaixão e
da fraternidade
“Migração e políticas públicas” é
o tema da Semana do Migrante deste
ano, proposto para reﬂexão em todo
o Brasil, no período de 16 a 23 de junho, em sintonia com a Campanha da
Fraternidade 2019. O lema foi escolhido com base no convite e na convocação do papa Francisco: “Acolher, Proteger, Promover, Integrar e Celebrar.
A luta é todo dia”.
Ao debater os problemas sociais
brasileiros sob a ótica das migrações,
a Pastoral dos Migrantes contribui
para a formação de seus agentes e
tem o intuito de ajudar as pessoas a
entender que migrar é um direito humano e que é necessário efetivar políticas justas que resguardem o direito
de cada um, independentemente de
sua origem e destino.
CELEBRAÇÕES EM GOIÂNIA
No dia 17 de junho, das 19h às
21h, será realizado um culto ecumênico organizado pela Pastoral do
Migrante, na Área 2 da PUC Goiás
(Praça Universitária), no auditório do
bloco C.
No dia 19 de junho, às 15h, Dom
Moacir Silva Arantes, bispo auxiliar
da Arquidiocese de Goiânia, vai celebrar missa na intenção dos migran-

tes, no espaço de atendimento da
Pastoral do Migrante, na Rodoviária
de Goiânia.
A irmã Glória Dal Pozzo, coordenadora da Pastoral do Migrante na
Arquidiocese de Goiânia, destaca que
“a atual conjuntura mundial aponta
uma crise humanitária e um número
crescente de deslocamentos humanos, motivados por diversas circunstâncias, como: guerras, perseguições,
desequilíbrios ambientais, pobreza e
fome”. De acordo com dados mundiais, 70 milhões de pessoas estão refugiadas e, destas, quase 175 mil são
crianças desacompanhadas.
Esse quadro, segundo a religiosa, clama pela adoção de políticas
públicas nacionais e internacionais
que protejam e integrem os migrantes e imigrantes, garantindo os direitos básicos e fundamentais de todo
ser humano de ir e vir e de acesso à
moradia, à educação, ao transporte,
à segurança, à saúde e à cultura. “É
uma grande contradição, por exemplo, alimentar preconceito contra o
imigrante em nosso país, pois mais
de 3 milhões de brasileiros estão em
outros países e, em contrapartida,
pouco mais de 700 mil estrangeiros
vivem aqui”, ressaltou a irmã Glória.
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No dia de Pentecostes,

3

bispos confirmam cristãos na fé pelo Sacramento da Crisma
MARCOS PAULO MOTA

A

solenidade de Pentecostes
acontece 50 dias após a Páscoa e no domingo seguinte da
Ascensão do Senhor, quando
Jesus sobe aos céus para junto do Pai,
cumprindo o que ele prometeu. “Entretanto, digo-vos a verdade: convém a vós
que eu vá! Porque, se eu não for, o Paráclito não virá a vós; mas, se eu for, vo-lo
enviarei” (Jo 16,7).
Na solenidade de Pentecostes celebramos a vinda do Espírito Santo e o
nascimento da Igreja, pois é a partir da
vinda do Espírito Santo que os apóstolos saem para evangelizar, para batizar
e curar as pessoas em nome do Pai, do
Filho, e do Espírito Santo. Então, a Igreja começa a crescer e passa a ser uma
Igreja apostólica e universal.
Nós, cristãos católicos, devemos
sempre rezar a Deus, pedindo que aconteça em nós um novo Pentecostes, pois
ele signiﬁca a força do próprio Deus sobre a sua Igreja.
CRISMAS
Para celebrar a vinda do Espírito
Santo, foram realizadas diversas celebrações de Crisma em nossa arquidiocese. O arcebispo e seus bispos auxiliares conﬁrmaram na fé muitos jovens e

adultos, ministrando o Sacramento da
Crisma. No rito da Crisma, que acontece dentro da Missa, o bispo faz a seguinte oração: “Deus todo-poderoso,
Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que,
pela água e pelo Espírito Santo, destes
uma vida nova a estes vossos servos e
os libertastes do pecado, enviai sobre
eles o Espírito Santo Paráclito; dai-lhes,
Senhor, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e de
fortaleza, o espírito de ciência e de piedade, e enchei-os do espírito do vosso
temor”, impondo as mãos sobre os que
serão crismados, pedindo que o Espírito Santo venha e derrame sobre eles os
seus dons.
Dom Washington Cruz presidiu Missa Solene de Pentecostes, na Paróquia
Nossa Senhora Aparecida, no Balneário
Meia Ponte, em Goiânia; na Paróquia

Santa Cruz, em Aparecida de Goiânia; e
na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora
(Catedral Metropolitana). Em sua reﬂexão, ele lembrou que é na solenidade de
Pentecostes que se celebra o nascimento
da Igreja. “A Igreja do Senhor, em toda a
face da terra, celebra o dia do seu nascimento. O dia de Pentecostes é aquele em
que a Igreja nasce no coração de Deus.
A alma da Igreja é o Espírito. Por isso,
ele desce sobre a Igreja reunida. Os discípulos somos todos nós, que recebemos
a graça do Espírito Santo.”
Dom Levi Bonatto celebrou a solenidade no dia 8 de junho, à noite, na
Comunidade São Francisco de Assis, da
Paróquia Santa Maria, em Goiânia; no
domingo, na Paróquia Nossa Senhora
de Guadalupe, também na capital, e na
Comunidade São Sebastião, da Paróquia Sant’Ana, de Inhumas. Ele falou

da ação de cada dom do Espírito Santo
em nós, com destaque para o temor de
Deus. “Muitas vezes, sentimos vontade
de caluniar alguém, mas logo paramos
para pensar e percebemos que não podemos fazer isso porque é pecado. Isso
é a ação do temor de Deus em nós, não
temor com relação a medo de Deus, mas
respeito”.
Já Dom Moacir Silva Arantes presidiu a celebração na Paróquia São Leopoldo Mandic, no Setor Jaó, e conﬁrmou
na fé 12 pessoas da comunidade.
Em sua reﬂexão, o bispo falou aos
crismandos sobre o sentido do dia de
Pentecostes. “Hoje é um dia de muita
alegria para nós e também para vocês,
pois hoje é o dia do Espírito Santo, dia
em que vocês recebem o sacramento
que vai fortiﬁcá-los com os dons do
Espírito Santo”, enfatizou.

IDES dá início a ciclo de palestras sobre Doutrina Social da Igreja
Iniciativa tem por objetivo a
conscientização política de cristãos
No dia 7 de junho, foi aberto, no auditório da Sociedade Goiana de Cultura
(SGC), no Setor Leste Universitário, o
Ciclo de Palestras sobre Doutrina Social
da Igreja. A formação, que acontecerá todas as quintas-feiras, das 19h30 às 21h30,
tem foco na dimensão política, conforme
explicou Nilo Della Senta, diretor executivo do Instituto Católico de Desenvolvimento Empresarial e Social (IDES),
que promove o ciclo. “Trata-se de uma
formação popular para despertar e conscientizar o cristão católico para a política.
Queremos que os leigos se apaixonem
pela dimensão política”, acentuou.
Na abertura do evento, o bispo auxiliar de Goiânia, Dom Levi Bonatto, destacou que é dever do católico “ser sal da
terra e luz do mundo”, conforme nos exige o Evangelho, para o cristão poder fazer
diferença na sociedade em que vive. O

bispo também comentou sobre o Acordo
Brasil – Santa Sé e o Congresso relacionado ao tema, que deverá acontecer no próximo mês de setembro. “O Acordo é fundamental, porque garante nosso espaço
para trabalhar, para atuar. Ele destacou
ainda o aperfeiçoamento das leis para que
vivamos a nossa fé. Por isso, é importante
o católico conhecê-lo”, aﬁrmou.
José Alberto, coordenador da formação política do IDES, arquiteto e pro-

fessor aposentado da UFG e da antiga
UCG (Universidade Católica de Goiás),
hoje PUC Goiás, deu testemunho de
que a Doutrina Social da Igreja transformou sua vida e esse é o caminho para
muitos católicos também tornarem-se
ativos em sua vida cristã. “Precisamos
despertar para uma nova vida e isso só é
possível à luz do Evangelho. Eu era um
católico de sofá, e a Doutrina Social da
Igreja me ajudou a participar, a sair da

omissão, a ser um cristão presente em
nossa Igreja e na sociedade”, declarou.
O deputado federal Francisco Jr., um
dos palestrantes do ciclo, também comentou a importância da iniciativa e fez
uma breve introdução do que será sua
apresentação com o tema “Política como
vocação – o que fazer?”. “A política, acolhida como vocação, pode fazer toda a
diferença, e a Doutrina Social da Igreja
pode nos ajudar muito nesse sentido,
porque a dimensão cristã da política é
doação, partilha, um caminho real de
transformação do mundo”, enfatizou.
A primeira palestra “Leigos e o Estado Laico” aconteceu na quinta-feira
(13). A próxima, no dia 20, será sobre
“Ideologias e Doutrina da Igreja”. O objetivo do IDES é continuar a formação,
após as 12 semanas de laboratório, nos
Vicariatos da Arquidiocese de Goiânia,
para que mais católicos “se apaixonem
por política e pela Doutrina Social da
Igreja”, aﬁrmou ele.

Projeto de evangelização das famílias prevê Pastoral Familiar em todas as paróquias
Até o momento, 27 paróquias da Arquidiocese de Goiânia contam com a Pastoral
Familiar organizada e todos os seus coordenadores participaram, no dia 3 de junho, do
1º Encontro Arquidiocesano de coordenadores paroquiais da Pastoral Familiar, que
aconteceu no salão de eventos da Paróquia
Sagrado Coração de Jesus, da Vila Nova.
O objetivo da Igreja de Goiânia, porém,
é mais ousado, conforme relatou Antônio
Roberto Gomes, coordenador na Arquidiocese da referida pastoral. “O objetivo desse
encontro é estreitar os laços, atender as necessidades de formação e capacitação, para
levar a todas as paróquias e comunidades o
conhecimento acerca das ações da Pastoral
Familiar”, aﬁrmou.
Dom Moacir Silva Arantes, bispo auxiliar e referencial para a Pastoral Fami-
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liar no Regional Centro-Oeste da CNBB
(Goiás e Distrito Federal), disse que esse
encontro representou a primeira etapa do
projeto. “O encontro representa a concretização de uma primeira etapa do projeto,
que é atingir todas as famílias nos diversos espaços da Arquidiocese. Nós tivemos
aqui coordenadores da Pastoral Familiar de
muitas paróquias que já se conscientizaram
que essa pastoral é ampla e necessária. Portanto, percebemos que o projeto de Deus
está acontecendo e isso é também o desejo do papa Francisco: que cada paróquia e
diocese tenham a Pastoral Familiar organizada para que levem adiante o projeto
de evangelização das famílias”, explicou.
Além disso, conforme o bispo, o encontro
foi também um momento de unidade em
que cada pastoral, nas paróquias, reconhe-

ça o irmão e a irmã, companheiros de caminhada. “É um momento de partilhar experiências, de um animar o outro.” Após o
encontro, o grupo cantou os parabéns pelo
aniversário natalício de Dom Moacir.
O próximo Encontro Arquidiocesano
deverá acontecer no mês de agosto, na Paró-

quia São João Bosco, no Setor Oeste. A Paróquia Sagrado Coração de Jesus, a partir de
agora, conta com uma sala cedida generosamente para ser local referencial e secretaria
da Pastoral Familiar Arquidiocesana. Todos
os materiais didáticos e formativos estarão
disponíveis ali.
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Mutirão Brasileiro de
Comunicação
ELIANE BORGES

O

Mutirão Brasileiro de Comunicação (Muticom), evento promovido a cada dois
anos pela CNBB, terá sua 11ª
edição sediada pela Arquidiocese de
Goiânia, de 18 a 21 de julho próximo.
Seu tema norteador é “Comunicação,
Democracia e Responsabilidade Social”. Esses temas estão distribuídos
em três “Trilhas do Conhecimento”,
que vão oferecer formação teórica e
prática a quem atua ou deseja atuar na
Pastoral da Comunicação; aos membros de todas as pastorais da Igreja; a
padres, religiosos e religiosas; comunicadores; docentes; acadêmicos de

Comunicação; e a outros interessados
em ampliar conhecimentos na área.
Contaremos com a assessoria de grandes proﬁssionais, de reconhecimento
nacional e regional em suas áreas de
atuação.
O objetivo do Muticom 2019 está
em plena sintonia com a mensagem do
papa Francisco para o 53º Dia Mundial
das Comunicações Sociais, comemorado recentemente: vamos abrir caminho
ao diálogo, ao encontro, a uma comunicação para libertar e preservar a comunhão de pessoas livres. Uma comunicação baseada na verdade, em que os
recursos (como as redes sociais) sejam
usados para buscar o bem e descobrir
aquilo que nos une.

Foto: Internet

Conheça a programação, divulgue e venha participar!

PR OG RA M AÇÃO
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Deus perdoa tudo e
perdoa sempre

Amados irmãos e irmãs!

H

oje completamos a catequese sobre o quinto pedido do
“Pai-Nosso”, analisando a
expressão “assim como nós
perdoamos a quem nos tem ofendido”
(Mt 6,12). Vimos que é próprio do homem ser devedor diante de Deus: d’Ele
recebemos tudo, em termos de natureza
e de graça. A nossa vida não só foi querida, mas foi amada por Deus. Deveras
não há espaço para a presunção quando juntamos as mãos para rezar. Não
existem na Igreja self made man, homens
que se ﬁzeram sozinhos. Todos somos
devedores para com Deus e para com
tantas pessoas que nos proporcionaram
condições de vida favoráveis. A nossa
identidade constrói-se a partir do bem
recebido. O primeiro é a vida.
Quem reza aprende a dizer “obrigado”. E nós muitas vezes esquecemo-nos de dizer “obrigado”, somos egoístas. Quem reza aprende a dizer “obrigado” e pede a Deus para ser benévolo
com o próximo. Por muito que nos
esforcemos, permanece sempre uma
dívida impagável diante de Deus, que
nunca poderemos restituir: Ele ama-nos inﬁnitamente mais de quanto nós
o amamos. E depois, por muito que nos
empenhemos para viver segundo os
ensinamentos cristãos, na nossa vida
haverá sempre alguma coisa da qual
pedir perdão: pensemos nos dias passados na preguiça, nos momentos em
que o rancor invadiu o nosso coração e
assim por diante... São essas experiências, infelizmente não raras, que nos
fazem implorar: “Senhor, Pai, perdoai-nos os nossos pecados”. Desse modo
pedimos perdão a Deus.
Pensando bem, a invocação podia
até limitar-se a essa primeira parte; teria
sido bela. Ao contrário Jesus liquida-a
com uma segunda expressão que é um
todo com a primeira. A relação de benevolência vertical por parte de Deus
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desvia-se e é chamada a traduzir-se
numa relação nova que vivemos com
os nossos irmãos: uma relação horizontal. O Deus bom convida-nos a sermos
todos bondosos. As duas partes da invocação ligam-se com uma conjunção
impiedosa: pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as nossas faltas,
“como” nós perdoamos aos nossos amigos, às pessoas que vivem conosco, aos
nossos vizinhos, a quem nos fez alguma
coisa desagradável.

suas ofensas, também o vosso Pai não
vos perdoará as vossas” (Mt 6,14-15).
Mas isso é forte! Eu penso: algumas vezes ouvi quem disse: “Nunca perdoarei
aquela pessoa! Nunca perdoarei o que
me fez!”. Mas se tu não perdoares, Deus
nunca te perdoará. Fechas a porta. Pensemos se nós somos capazes de perdoar
ou se não perdoamos. Um sacerdote,
quando eu estava na outra diocese,
contou-me angustiado que tinha ido
conferir os últimos sacramentos a uma

A graça de Deus, tão abundante, é sempre
exigente. Quem recebeu muito deve
aprender a dar muito e a não reter
só para si aquilo que recebeu
Cada cristão sabe que existe para
ele o perdão dos pecados, isto todos o
sabemos: Deus perdoa tudo e perdoa
sempre. Quando Jesus conta aos seus
discípulos o rosto de Deus, esboça-o
com expressões de terna misericórdia.
Diz que há mais alegria no céu por um
pecador que se arrepende, do que por
uma multidão de justos que não precisam de conversão (cf. Lc 15,7-10).
Nos Evangelhos nada deixa suspeitar
que Deus não perdoa os pecados de
quem está bem-disposto e pede para
ser reabraçado.
Mas a graça de Deus, tão abundante,
é sempre exigente. Quem recebeu muito
deve aprender a dar muito e a não reter
só para si aquilo que recebeu. Quem recebeu muito deve aprender a dar muito. Não é ocasional que o Evangelho de
Mateus, logo depois de ter oferecido o
texto do “Pai-Nosso”, entre as sete expressões usadas, frise precisamente a do
perdão fraterno: “Porque, se perdoardes
aos homens as suas ofensas, também o
vosso Pai celeste vos perdoará a vós. Se,
porém, não perdoardes aos homens as

idosa que estava em ponto de morte. A
pobre senhora não conseguia falar. E o
sacerdote disse: “Senhora, arrepende-se dos pecados?”. A senhora acenou
que sim; não os podia confessar, mas
acenou que sim. É suﬁciente. E depois
ainda: “A senhora perdoa os demais?”.
E a senhora, em ponto de morte acenou
que não. O sacerdote ﬁcou angustiado.
Se tu não perdoares, Deus não te perdoará. Pensemos se nós cristãos, aqui,
perdoamos, se somos capazes de perdoar. “Padre, eu não consigo, porque
aquela gente fez-me tantas”. “Mas se
tu não conseguires, pede ao Senhor que
te conceda a força para conseguires: Senhor, ajuda-me a perdoar. Encontramos
aqui a ligação entre o amor a Deus e o
amor ao próximo. Amor chama amor,
perdão chama perdão. Ainda em Mateus encontramos outra parábola muito
intensa dedicada ao perdão fraterno (cf.
18,21-35). Ouçamo-la.
Havia um servo que tinha contraído
uma dívida enorme com o seu rei: dez
mil talentos! Uma quantia impossível
de restituir; não sei quanto seria hoje,

Fotos: Rudger Remígio
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mas centenas de milhões. Mas aconteceu o milagre, e aquele servo não obtém
um prazo mais longo para pagar, mas
o perdão total. Uma graça inesperada!
Mas eis que precisamente aquele servo,
logo a seguir, se volta contra um seu irmão que lhe deve cem denários – pouca
coisa – e, mesmo sendo essa uma quantia acessível, não aceita desculpas nem
súplicas. Por isso, no ﬁnal, o dono chama-o e condena-o. Pois se não te esforças por perdoar, não serás perdoado; se
não te esforças por amar, também não
serás amado.
Jesus insere nas relações humanas
a força do perdão. Na vida nem tudo
se resolve com a justiça. Não. Sobretudo onde se deve pôr um limite ao mal,
alguém tem que amar além do devido,
para recomeçar uma história de graça.
O mal conhece as suas vinganças, e se
ele não for interrompido corre o risco de
se alastrar sufocando o mundo inteiro.
Jesus substitui a lei de talião – o que
me ﬁzeste, eu restituo-te – com a lei do
amor: aquilo que Deus fez a mim, eu restituo-o a ti! Pensemos hoje, nesta semana de Páscoa tão bonita, se eu sou capaz
de perdoar. E se não me sentir capaz,
devo pedir ao Senhor que me conceda
a graça de perdoar, pois saber perdoar
é uma graça.
Deus concede a cada cristão a graça
de escrever uma história de bem na vida
dos seus irmãos, especialmente daqueles que ﬁzeram algo desagradável e errado. Com uma palavra, um abraço, um
sorriso, podemos transmitir aos outros
aquilo que recebemos de mais precioso.
Qual é a coisa preciosa que recebemos?
O perdão, que devemos ser capazes de
dar também aos demais.

Audiência Geral
24 de abril de 2019
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IR. JOANA MENDES
Assistente Social

A

proposta do Seminário
“Ética Cristã e Políticas
Públicas” partiu do tema
da Campanha da Fraternidade de 2019, “Fraternidade e Políticas Públicas” e lema “Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is
1,27). A Conferência de Religiosos
do Brasil – Regional Centro-Oeste
(CRB-GO), em parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), abre espaço para discutir
a importância das Políticas Públicas
com o objetivo de assegurar direitos
sociais conquistados com a participação dos Movimentos Sociais ao
longo dos últimos 50 anos.
A redução do papel do Estado,
por meio da terceirização dos serviços públicos, como: assistência social,
transporte, educação, saúde, habitação, segurança pública, entre outros,
tem provocado grande impacto na
vida das pessoas, sobretudo daque-

las que vivem em condição de maior
vulnerabilidade social. Essa situação
preocupa a Igreja e a Vida Religiosa
Consagrada. A Campanha da Fraternidade de 2019 retomou essa preocupação que já foi motivo de reﬂexão em
outras campanhas anteriores.
Para contribuir no aprofundamento da reﬂexão, a CRB Regional
realizou, em Goiânia, o Seminário
“Ética Cristã e Políticas Públicas”,
nos dias 31 de maio a 2 de junho. Ir.
Maureen Margaret Finn, da Congregação das Irmãs de São José de Rochester, abriu o Seminário, introduziu o tema e acolheu os participantes
e assessores que vieram de várias
dioceses do Regional.
O Prof. Dr. José Paulo Pietrafesa discorreu sobre o tema: “A Lógica
Cultural do Capitalismo Tardio”. Ele
destacou que o capitalismo tardio gerou crise no campo da economia, da
política, das relações sociais, ambientais e culturais (ética e moral) e referiu-se a uma disjunção esquizofrênica da
qual nasce, na sociedade, o conﬂito. É
preciso retomar o espírito de partilha,
diminuir o ódio com conhecimento e
sabedoria.
Frei Paulo Cantanhede (dominicano) reﬂetiu sobre a Doutrina Social da
Igreja, com base na Eucaristia como
partilha, que implica, diretamente,
políticas públicas como responsabilidade social. A Igreja tem se pro-

A Igreja tem se pronunciado de diversas maneiras,
com documentos importantes, que fundamentam
a Doutrina Social da Igreja
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sob a ótica da fé e ética cristã

nunciado de diversas maneiras, com
documentos importantes, que fundamentam a Doutrina Social da Igreja.
O frei citou alguns documentos que
discutem Políticas Públicas, entre
eles a Rerum Novarum, sobre a questão do trabalho; Populorum Progressio, desenvolvimento dos povos para
combater a pobreza e a desigualdade.
A Laudato Si’ remete a Políticas Públicas que assegurem a sustentabilidade
e a proteção ambiental.
Foi realizada uma Roda de Conversa, com os assessores Prof. Adilson
Alves das Silva, o advogado Jordão
Horácio, a Profa. Geralda Ferraz e as
assistentes sociais Ana Maria da Trindade e Vera Lucia dos Santos. Eles
discutiram as Políticas Públicas a respeito de educação; direitos humanos,
sociais, políticos e civis; participação
social; cidadania; assistência social e
saúde. A discussão teve como objetivo
despertar e motivar os participantes a
reﬂetirem sobre seu papel de cidadão
e cidadã e a se comprometerem na

luta por direitos sociais e transformação da sociedade, à luz do seu compromisso com a ética e a fé cristã.
Mediante provocações feitas pelos
palestrantes, foram realizadas cinco
oﬁcinas, que apresentaram propostas
de ação a serem desenvolvidas nas
diversas comunidades do Regional
Centro-Oeste da CRB/CNBB. Entre as
ações sugeridas, destacam-se: maior
conhecimento do Sistema Único de
Saúde (SUS), inserção nos espaços de
participação e controle social, formação continuada, realização de outros
seminários que possibilitem aos participantes conhecer a conjuntura atual
e intensiﬁcar o uso das mídias sociais
disponíveis para levar conhecimento
às bases.
Os participantes saíram motivados a trabalhar pela efetivação das
propostas de ação em suas comunidades, visto que que a metodologia,
a qualidade da assessoria e a disposição dos presentes superaram todas
as expectativas.
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LEITURA ORANTE

‘‘Se alguém quer vir após mim,
renuncie a si mesmo’’ (Lc 9,23a)
SAULO RIBEIRO (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o 12º Domingo do Tempo Comum, o Evangelho de São Lucas (Lc 9,18-24) nos convida a
dois movimentos: um interior
e outro exterior. “Quem sou eu no dizer
das multidões?” (Lc 9,18b). A resposta dos discípulos: “João Batista; outros
Elias; outros, porém, um dos profetas
que ressuscitou” (Lc 9,19a) mostra a falta de compreensão e a superficialidade
que eles tinham a respeito da pessoa
de Jesus. Mesmo a resposta de São Pedro, apesar de ser verdadeira, autêntica
e partir de uma revelação divina interior dada a ele, “O Cristo de Deus” (Lc
9,20c), não dá a totalidade do entendi-

mento que se deve ter da acolhida de
Jesus na vida de cada um.
Portanto, o acolhimento da pessoa
de Jesus nos remete a essas duas dinâmicas exigentes. Primeiro, a necessidade do
reconhecimento, sobretudo interior, não
só reconhecimento externo como muitos
tinham, sem uma coerência de vida. A respeito do conhecimento interior e pessoal de
quem é Jesus, é fundamental saber e professar que Ele é o Filho de Deus, o Salvador do
mundo. No entanto, esse conhecimento interior nos remete à prática externa, ou seja,
sair de si mesmo, que é a dinâmica de assumir a missão. “Tome sua cruz de cada dia
e siga-me” (Lc 9,23c). Hoje, há uma preocupação da Igreja em relação aos seus membros em geral, pois existe uma ruptura que
acomete a todos: a divisão entre fé e vida.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: 2Cor 6,1-10; Mt 5,38-42. 3ª-f.: 2Cor 8,1-9; Mt 5,43-48. 4ª-f.: 2Cor 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.
5ª-f.: Ssmo Corpo e Sangue de Cristo – Gn 14,18-20; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17. 6ª-f.: 2Cor 11,18.21b-30; Mt 6,19-23.
Sábado: 2Cor 12,1-10; Mt 6,24-34. Domingo: 12º Domingo o Tempo Comum – Zc 12,10-11;13,1; Gl 3,26-29; Lc 9,18-24.

Siga os passos para a leitura orante:
Textos para oração: Lc 9,18-24 (páginas 1805 – Bíblia
Jerusalém).
1º Ambiente de oração: uma posição cômoda e um local
agradável. Silencie e invoque o auxílio do Espírito Santo;
2º Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma
vez, tente compreender o que Deus quer lhe falar;
3º Meditação livre: reﬂita sobre o que esse texto diz a
você, procure repetir frases ou palavras que mais chamaram sua atenção.
4º Oração espontânea: converse com Deus, peça perdão.
Louve, adore, agradeça, faça seu pedido de ﬁlho e ﬁlha
muito amados, fale com Deus como a um amigo íntimo;
5º Contemplação: lembre-se daquilo que Deus falou com
você nessa Palavra que acabou de ler. Se possível, escreva os frutos dessa oração/contemplação;
6º Ação: para que a sua Lectio Divina seja frutuosa, é necessário que você realize algo concretamente (ajudar o
próximo, pedir perdão, falar sobre o amor de Deus, visitar um doente etc.) e que seja fruto de sua oração.
12º Domingo do Tempo Comum – Ano C. Liturgia da
Palavra: Zc 12,10-11;13,1; Sl 62(63),2abcd.2e-4.5-6.8-9 (R/.
2ce); Gl 3,26-29; Lc 9,18-24 (Proﬁssão de fé de Pedro e
primeiro anúncio da Paixão).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
O livro Os Papas da Comunicação é um estudo sobre as mensagens
para o Dia Mundial das Comunicações, escrito pelas religiosas Helena
Corazza e Joana T. Puntel, que fazem um percurso histórico dos caminhos a partir do Concílio Vaticano II. O livro traz as reflexões das 53 mensagens desde Paulo VI até Francisco. A obra é dividida em seis capítulos.
No primeiro, as irmãs trazem uma reflexão sobre o decreto Inter Mirifica,
de São João XXIII, aprovado, no dia 3 de dezembro de 1963, pelo papa
Paulo VI, quando a Igreja abriu as portas para a comunicação. O capítulo
dois traz as reflexões das cartas de Paulo VI; o terceiro, das cartas de João
Paulo I; o quarto, de São João Paulo II; o quinto, de Bento XVI; e o sexto,
as cartas do papa Francisco.
Lançamento: Muticom 2019
Onde encontrar: Paulinas Livraria – Fone: (62) 3224-2585
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