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PALAVRA DO ARCEBISPO

Somos todos romeiros
do Pai Eterno

DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

em virtude das mais diversas motivações religiosas, têm o mesmo objetivo: encontrarem-se com o Pai Eterno. A caminhada a pé para Trindade, especiﬁcamente ao Santuário do
Divino Pai Eterno, é um fato que nos
oferece uma bela oportunidade para
reﬂetirmos sobre nossa vida cristã.
A romaria para o Santuário do
Pai Eterno é um caminho que ninguém faz sozinho, mas divide com
pessoas mais ou menos conhecidas.
Em alguns momentos, ele é fácil
e prazeroso, em outros é íngreme
e exigente. Ao longo do percurso,
quem caminha pode experimentar a
coragem e o entusiasmo do início e o
cansaço e o desânimo no seu decurso. Não raras vezes, as exigências e
os obstáculos podem exercer tamanha inﬂuência que o romeiro pode
pensar até mesmo em desistir. No
entanto, o coração elevado a Deus

Editorial
Em sua Carta Pastoral Eucaristia
– Escola de amor ao próximo (2004),
nosso arcebispo Dom Washington
Cruz escreveu: “O Amor de Deus
nos faz pela Eucaristia ‘ossos de
seus ossos, carne de sua carne,
membros de seus membros’”. O
Corpo e Sangue de Cristo é, para
nós, o sublime Sacramento do altar, o objetivo maior de nossa fé em
Deus, pois é a expressão do compromisso de Cristo que cumpre, de
modo supremo, a sua promessa de
“estar conosco todos os dias até o
ﬁm do mundo” (cf. Mt 28,20). Com
a Solenidade de Corpus Christi, somos todos convidados a fazer da
Eucaristia essa Escola de amor ao
próximo, como nos ensina Dom
Washington. Mas o que seria isso?
“A promoção da pessoa humana e

de sua dignidade deve, sem dúvida, ser feita com os recursos materiais e morais ao alcance da comunidade. O cristão que se empenha
nesse esforço em favor do irmão
já está assim testemunhando seu
amor, mas deve também se alimentar na Palavra e na Eucaristia para
mais eﬁcazmente transmitir em seu
labor o Amor do Pai àquele que sofre” (Eucaristia – Escola de amor ao
próximo, p. 6).
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro
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por meio da oração, a presença de
Nossa Senhora por meio da oração
do terço, o apoio dos irmãos e o desejo do encontro com o Pai são como
que remédios que curam as feridas
do caminho e sustentam o romeiro
até que ele chegue na casa do Pai.
Como a romaria para Trindade,
a nossa vida como cristãos pode ser
comparada a um caminho, feito com
Cristo, até entrar na comunhão deﬁnitiva com a Santíssima Trindade.
Este caminho com o Senhor Jesus,
nós não fazemos sozinhos, mas em
comunidade, como irmãos. Ao longo
do percurso, passamos por diversas
situações que exigem que mantenhamos ﬁrmes nossa fé e nossa esperança, fundadas no amor a Deus e aos irmãos. Devemos prosseguir decididamente, como aﬁrmava São Paulo (cf.
Fl 3,16). A oração contínua, que nos
recorda a meta da vida cristã e nos-

sa pátria deﬁnitiva, a devoção ﬁlial a
Nossa Senhora e vida fraterna são o
bálsamo que aliviam o peso do caminho e nos permitem caminhar decididos até vermos Deus face a face.
Gostaria de convidar todos os
que podem a fazerem a romaria
para Trindade, meditando com base
na comparação feita acima. Aproveitem para rever a vida à luz do
Evangelho e do caminho feito com
Jesus e, ao ﬁm, poderiam procurar
a reconciliação com o Pai Misericordioso, por meio do Sacramento da
Conﬁssão. Assim, cada romeiro se
prepara para o verdadeiro encontro com o Pai Eterno, que hoje se dá,
particularmente, na comunhão com
Jesus na Eucaristia. Mesmo que não
façamos a romaria para Trindade, é
preciso lembrar que somos todos romeiros do Pai Eterno, somos todos
romeiros do céu.

Clero estuda novas Diretrizes da
Ação Evangelizadora
Foto: Rudger Remígio

A

Festa em Louvor ao Divino Pai Eterno, em Trindade, celebrada no Santuário Basílica do Divino
Pai Eterno, recorre, anualmente, o
calendário litúrgico de nossa Arquidiocese. Este ano, a festa acontecerá
entre os dias 28 de junho e 7 de julho, com o tema: “Sede santos como
vosso Pai é santo”.
Por ocasião da festa, muitas pessoas saem de outras cidades e vêm a
Trindade para rezar, pagar promessas e agradecer ao Pai Eterno pelas
graças recebidas. Temos notícias de
que muitos cristãos saem de cidades
distantes e caminham por dias até
chegaram ao Santuário, associando-se aos milhares de peregrinos que,
dia e noite, fazem o percurso da Rodovia dos Romeiros, entre as cidades de Goiânia e Trindade. De longe
ou de perto, todos os que caminham,

Reunido, no dia 13 de junho, no Centro Pastoral Dom Fernando (CPDF), o
Clero Arquidiocesano estudou as novas
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora
da Igreja no Brasil (DGAE). O arcebispo
Dom Washington Cruz e os bispos auxiliares, Dom Levi Bonatto e Dom Moacir
Silva Arantes, também participaram.
A formação foi assessorada pelo
Mons. Antonio Catelan, doutor em Teologia Dogmática, professor na PUC Rio e
assessor da Comissão para a Doutrina da
Fé, da CNBB. O estudioso foi também um
dos redatores das DGAE. Em sua exposição, ele apresentou chaves de reflexão
sobre o documento, com destaque para
temas que facilitam a leitura. Ele esclareceu os conceitos mais presentes nas
diretrizes, como: “casa” e “comunidades
eclesiais missionárias”.

As novas DGAE são compostas por
quatro capítulos. E, conforme Mons. Catelan, em todas elas aparecem a opção
da Igreja pelas referidas comunidades
eclesiais missionárias. Entrevistado pelo
Encontro Semanal, o assessor destacou
o número 130 do documento, ponto
que resume bem a essência das diretrizes gerais aprovadas pelos bispos do
Brasil, na 57ª Assembleia Geral da CNBB,
em maio passado, para o quadriênio
2019 a 2023. “Abrir as portas para acolher os irmãos e irmãs é um sinal profético em um mundo no qual o individualismo, o medo da violência e o predomínio das relações virtualizadas, e no qual
os espaços físicos das casas se tornam
cada vez menores e menos vivenciais.
Nesse contexto, ser comunidade é, em
si, profecia”.
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Christus vivit,
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Exortação Apostólica do papa Francisco é tema da Reunião Mensal

A

Reunião Mensal de Pastoral
do mês de junho, realizada
no dia 8, teve como tema a
Exortação Apostólica póssinodal do papa Francisco, Christus
vivit, escrita em resposta à XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos
Bispos sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional.
O primeiro momento da reunião
foi assessorado pelo reitor do Santuário Dom Bosco, o padre salesiano
Jonathan Costa. “A exortação deve ser
entendida pelos jovens como uma palavra amiga do papa Francisco a eles.
O pontíﬁce, no primeiro parágrafo do
documento, comunica uma bela notícia. ‘Cristo vive: é ele a nossa esperança e a mais bela juventude deste mundo! Tudo o que toca torna-se novo, enche-se de vida’”, aﬁrmou o assessor.
O padre perguntou aos presentes
sobre as diﬁculdades enfrentadas na
vida eclesial. Após minutos de conversa, alguns jovens subiram ao palco para fazer a partilha e expressar as
suas diﬁculdades. Jayme Pereira, da
Paróquia Santo Hilário, em Goiânia,
salientou que os jovens precisam de

uma referência de santidade, sobretudo do sacerdote que conduz a paróquia em que estão inseridos.
Durante sua apresentação, o assessor discorreu sobre os nove capítulos
da Exortação Christus vivit. Nos sete
primeiros, o destaque é a juventude:
O que a Palavra de Deus diz sobre os
jovens (cap. I); Jesus Cristo sempre
jovem (cap. II); a Pastoral dos Jovens

CREDEQ
celebra três anos de funcionamento
Fotos: Rudger Remígio

ARQUIDIOCESE
inaugura Projeto Primavera Social

(cap. VII) etc. O oitavo é dedicado à vocação, destacando o chamado à vida, o
chamado à amizade com o Senhor e o
chamado à santidade (cf. pág. 99). Por
ﬁm, o capítulo IX aborda o discernimento, tratando de temas relacionados a: “Como discernir a tua vocação”.
Ainda tratando sobre o tema da Juventude, o segundo momento da reunião foi marcado pela apresentação

da nova equipe do Setor Juventude,
coordenada pelo diácono Marcos Paulo Vilela. Ele mostrou a nova estrutura do setor e também explicou como
será a peregrinação da imagem do padroeiro da juventude, São João Paulo
II, que percorrerá todas as paróquias e
grupos de jovens da Arquidiocese de
Goiânia.
A reunião do mês de junho teve
ainda a presença do Instituto Católico
de Desenvolvimento Social (IDES). O
presidente da entidade, José Alberto
Bernardino da Costa, fez uma breve
apresentação, em que explicou os objetivos do instituto. “O nosso objetivo
é levar ao público cristão católico e
evangélico os conhecimentos básicos
sobre política, em conformidade com
a Doutrina Social da Igreja. Sabemos
que ao tomar conhecimento das verdades contidas na Doutrina, os católicos e, por extensão, os evangélicos,
passam a ter uma nova visão do que é
o bem comum”, resumiu.
A Pastoral dos Surdos também foi
apresentada por João Pedro Vilela de
Campos, que interpretou toda a reunião aos irmãos surdos presentes.

Iniciativa atende 100 crianças e
adolescentes, de 7 a 17 anos, no
contraturno escolar
O Teatro do Colégio Ateneu Salesiano
Dom Bosco acolheu, no dia 14 de junho,
o Concerto Inaugural do Projeto Primavera
Social, que atende 100 crianças e adolescentes, com idades entre 7 e 17 anos, no
contraturno escolar. No projeto, eles participam, gratuitamente, de oficinas culturais
de música instrumental. As aulas acontecem diariamente, desde março deste ano,
no Salão Paroquial da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do bairro Jardim Primavera, em Goiânia.
O Projeto Primavera Social tem como
objetivo levar música clássica a crianças
e adolescentes de comunidades vulneráveis, de modo que interfira diretamente
no potencial criativo dos participantes.
As oficinas dispõem de aulas de violino, violoncelo, percussão e coral. As atividades culturais são destinadas a alunos
do ensino público e atendem crianças e
adolescentes de diversos bairros da região
noroeste de Goiânia.
O diretor do projeto, padre Adalmiran
Vasconcelos, explicou a importância desse projeto para aquela região e também
agradeceu a confiança do arcebispo Dom
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Washington Cruz. “O projeto é de grande
importância naquela região, pois é uma
forma de incentivar crianças e adolescentes a estudar, a conhecer a música clássica
e até a impulsioná-los a serem profissionais de música. É ainda uma forma de tirar crianças e adolescentes das ruas e do
mundo do crime. Dom Washington vestiu a camisa do projeto, ele é o pai deste
projeto e tudo que estamos apresentando
aqui hoje é por incentivo do nosso arcebispo”, declarou o sacerdote.
O arcebispo comentou também sobre a
relevância do projeto para a vida das crianças e adolescentes e para as famílias. “Este
projeto eleva, dignifica, traz novo vigor
e alegria para as crianças e suas famílias,
enobrece e dá a oportunidade de aprenderem uma profissão e também ajuda em
seu crescimento espiritual, já que a música
clássica é reconhecida por elevar o espírito.”
Dom Washington agradeceu aos empresários que, junto com a Arquidiocese
de Goiânia, abraçaram a realização do projeto. Estiveram presentes o bispo auxiliar
de Goiânia, Dom Moacir Silva Arantes; representantes do governador de Goiás, os
prefeitos de Goiânia e Goianira e das empresas que patrocinam o projeto. O Primavera Social é uma parceria da Arquidiocese de Goiânia com o governo federal, para
promover educação e cultura.

GUILHERME PAES

Estagiário, acadêmico de Jornalismo da PUC Goiás

No dia 13 de junho, foi comemorado o aniversário de três anos do
Centro Estadual de Referência em
Dependência Química, em Aparecida de Goiânia (Credeq – Prof. Jamil
Issy). Para celebrar a data, foram
agendadas visitas técnicas, realizadas atividades esportivas, apresentações musicais, mostras teatrais e
celebrada Santa Missa. Às 15h, Dom
Moacir Silva Arantes, bispo auxiliar
de Goiânia, presidiu a celebração
eucarística e abençoou o lugar. Concelebrou o assessor da Pastoral da
Sobriedade Arquidiocesana, padre
Paulo Roberto Barbosa Costa.
Em sua homilia, Dom Moacir
Silva Arantes afirmou que o Credeq tem uma missão importante
na sociedade, que é aprofundar o
sentimento de pertencimento, além
do vínculo humano e espiritual das

pessoas internadas ali. “Podemos fazer mais pelo próximo. Deus é amor
e quem ama de verdade conhece a
Deus”, ressaltou, enfatizando sobre
o sentido do amor aos irmãos.
O Credeq foi inaugurado em 23
de junho de 2016. A abertura da unidade foi gradual, com a implantação
plena a partir de 1° de dezembro de
2017. O primeiro atendimento foi
feito para aproximadamente 10 mil
pessoas, das quais cerca de 2 mil
iniciaram a reabilitação por meio da
internação, que dura 12 semanas.
A unidade tem 108 leitos de internação e capacidade para atendimento ambulatorial mensal em torno de 3,8 mil. Todavia, esse volume
tem sido, mensalmente, superior em
aproximadamente 30%. Ao todo são
84 leitos hospitalares para o público
masculino e 24 para o feminino. O
protocolo terapêutico está alicerçado no atendimento médico multiprofissional e psicoeducacional.
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CAPA

Corpus
Christi
COM FESTA DE

IGREJA CONFESSA PUBLICAMENTE SUA FÉ

FÚLVIO COSTA

A

Solenidade do Corpo e
Sangue de Nosso Jesus
Cristo (Corpus Christi),
mais uma vez, reuniu o
povo de Deus das paróquias da Arquidiocese de Goiânia, na Praça Cívica. A celebração, presidida pelo
nosso arcebispo Dom Washington
Cruz; pelos bispos auxiliares Dom
Levi Bonatto e Dom Moacir Silva
Arantes e todo o Clero, contou com
a participação de cerca de 20 mil
pessoas, segundo dados não oﬁciais.
“Esta Solenidade é uma conﬁssão
pública da fé”, disse o arcebispo
em sua homilia. Tornou o dia ainda
mais especial, neste ano, a lei aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Iris Rezende,
que inclui Corpus Christi no calendário oﬁcial de eventos do município
de Goiânia.

Corpus Christi é um dia de festa
e Dom Washington lembrou que,
na hóstia consagrada, “Jesus Cristo
está vivo, em pessoa, todo inteiro,
real e verdadeiramente presente
aqui, em seu corpo, alma e divindade. Recorda-nos também que a fé
não se vive na clandestinidade nem
no anonimato”.
As palavras do arcebispo fazem
memória das origens da Festa de
Corpus Christi que foi instituída pelo
papa Urbano IV, em 11 de agosto de
1264, com a tríplice ﬁnalidade: honrar Jesus Cristo, pedir perdão a ele
e protestar contra aqueles que negavam a presença de Deus na hóstia
consagrada. Ele também enfatizou
qual é a ﬁnalidade, por excelência,
desta festa. “Hoje é dia de agradecer
a Deus, Uno e Trino, por este dom
incomensurável. Dia de implorar

um crescimento de fé na presença
real de Cristo na Eucaristia e, assim,
fomentar a nossa piedade e adoração diante do Cristo oferecido, gloriﬁcado, e nosso intercessor, feito presença próxima, ‘tão perto de meu
Deus, ó Pai dos céus’”.
Outro ponto destacado por Dom
Washington foi que a “Eucaristia
é o mistério da suprema condescendência de Cristo que não nos
deixa órfãos”. Suas palavras têm
relação direta com escritos de São
João Paulo II, em sua Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia – Sobre a
Eucaristia na sua relação com a Igreja
(2003), na qual ele esclarece qual é
o sentido da celebração eucarística
para a vida da Igreja. O texto reforça a preciosidade desse sacrifício.
“Quando a Igreja celebra a Eucaristia, memorial da morte e ressur-

reição do seu Senhor, este acontecimento central de salvação torna-se
realmente presente e “realiza-se
também a obra da nossa redenção.
Este sacrifício é tão decisivo para
a salvação do gênero humano que
Jesus Cristo realizou-o e só voltou
ao Pai depois de nos ter deixado o
meio para dele participarmos como
se tivéssemos estado presentes” (n.
11). Dom Washington fez questão
de avigorar a centralidade da Eucaristia sublinhando que “as palavras
de Jesus, no momento da instituição da Eucaristia, nos estão dizendo que sua intenção não é apenas
nos deixar um símbolo que nos
rememore sua entrega redentora,
mas de ﬁcar conosco com uma presença misteriosa, real, verdadeira e
substancial, enquanto esperamos a
sua volta” (cf. Mt 26,26-28).

Procissão
Antes da bênção ﬁnal, após todos os ritos litúrgicos, aconteceu a
Procissão do Santíssimo Sacramento no anel interno da Praça Cívica,
sobre os tapetes confeccionados
pelos membros das paróquias ao
longo de todo o dia. Caminhando,
cantando e rezando, procurando
ouvir a voz do Cristo, o povo de
Deus peregrinou pedindo as últimas bênçãos do Cristo Eucarístico
neste dia de preceito.
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Confecção dos tapetes
Como de costume, a Festa de Corpus Christi começa bem antes para as
pessoas que ajudam a organizar a celebração. Entre elas estão os ﬁéis de
diversas paróquias da Arquidiocese
que acordaram cedo para preparar
os tradicionais tapetes por onde Jesus
passa durante a procissão. Padre Rodrigo de Castro, reitor do Santuário
Sagrada Família, explicou que o sentido dos tapetes é “preparar o caminho
para o Senhor. Como em Jerusalém,
os ﬁéis esperam por Cristo exultantes
de alegria por sua presença”. Padre
Jairo Gomes, coordenador da confecção dos tapetes para procissão de Corpus Christi deste ano, salientou que a

organização começa meses antes, desde a escolha dos símbolos que exaltam
a Eucaristia, dos elementos litúrgicos,
da preparação da serragem e demais
materiais, até o transporte e a divisão
dos espaços para cada paróquia.
A manhã deste dia também foi
marcada pela comunhão entre pastores e ﬁéis. Dom Washington e os bispos auxiliares, Dom Levi Bonatto e
Dom Moacir Silva Arantes, percorreram o trajeto ornamentado da procissão, ao redor da Praça Cívica, cumprimentando todos que ali se encontravam, atitude que expressa a unidade
da Igreja – caminho fecundo para ação
do Cristo.

Depoimentos

Matheus Garcia, Paróquia Cristo Rei
Aparecida de Goiânia

Vitória Arantes, Santuário Sagrada
Família – Vila Canaã

Pe. Alcimar – Paróquia Imaculado
Coração de Maria – Centro

Hoje é um dia muito importante para nossa
Igreja, uma festa em que celebramos o Corpo
e Sangue de Cristo, e nós estamos aqui
representando as cinco comunidades da nossa
paróquia, expressando a nossa unidade de Igreja,
colaborando para que esta festa
seja mais bonita.

Esta festa é muito importante, pois é o único
dia em que Jesus sai às ruas para ir ao encontro
de todos, inclusive daqueles que estão dispersos.
É um dia especial também porque nós adoramos
o Cristo Eucarístico, ajudamos a confeccionar
os tapetes em que o Senhor passa. Assim,
crescemos em fé e espiritualidade.

A Festa do Corpo e Sangue de Cristo é muito
importante na vida da Igreja, porque alimenta
em nós ainda mais esse desejo da configuração
de Jesus Cristo. Portanto, celebrar a Eucaristia
é celebrar esse banquete de comunhão
e aliança.

"
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Dom Moacir Silva Arantes
Bispo auxiliar de Goiânia

A Eucaristia é a presença viva de Jesus no
meio de nós, pois ele quis permanecer conosco,
fazendo-se presente nas espécies do Pão e
do Vinho. Celebramos a festa da unidade,
porque por meio da Eucaristia se
congrega toda a Igreja.
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CATEQUESE DO PAPA

O Pai não é o autor do mal
P
Queridos irmãos e irmãs!

interpretação do texto, devemos excluir que é Deus o protagonista das
tentações que ameaçam o caminho
do homem. Como se Deus estivesse
emboscado para armar ciladas e armadilhas aos seus ﬁlhos. Uma interpretação desse gênero antes de tudo
está em contraste com o próprio texto, e longe da imagem de Deus que
Jesus nos revelou. Não esqueçamos:
o “Pai-Nosso” começa com “Pai”. E
um pai não arma ciladas aos ﬁlhos.
Os cristãos não têm que lidar com
um Deus invejoso, em competição
com o homem, ou que se diverte a pô-lo à prova. Essas são as imagens de

tantas divindades pagãs. Lemos na
Carta de Tiago apóstolo: “Ninguém
diga, quando for tentado pelo mal:
“É Deus que me tenta”. Porque Deus
não é tentado pelo mal, nem tenta ninguém” (1,13). No máximo é o
contrário: o Pai não é o autor do mal,
a nenhum ﬁlho que pede um peixe
ele dá uma serpente (cf. Lc 11,11) –
como ensina Jesus – e quando o mal
se insinua na vida do homem, combate ao seu lado, para que possa ser
libertado. Um Deus que combate
sempre por nós, não contra nós. É o
Pai! É nesse sentido que rezamos o
“Pai-Nosso”.

Fotos: Rudger Remígio

rosseguimos a catequese sobre o “Pai-Nosso”, chegando
hoje à penúltima invocação:
“Não nos abandones à tentação” (versão em italiano). Outra
versão diz: “Não nos deixeis cair em
tentação” (Mt 6,13). O “Pai-Nosso”
começa de maneira serena: faz-nos
desejar que o grande projeto de Deus
se possa realizar no meio de nós. Depois lança um olhar à vida, e faz-nos
pedir aquilo de que precisamos todos os dias: o “pão de cada dia”. Em
seguida, a oração concentra-se nas

nossas relações interpessoais, muitas
vezes poluídas pelo egoísmo: pedimos o perdão e comprometemo-nos
a concedê-lo. Mas é com essa última
invocação que o nosso diálogo com o
Pai celeste entra, por assim dizer, vai
ao cerne do drama, ou seja, ao âmbito do confronto entre a nossa liberdade e as ciladas do maligno.
Como se sabe, a expressão original grega contida nos Evangelhos é
difícil de traduzir de maneira exata,
e todas as traduções modernas são
um pouco imprecisas. Mas sobre
um elemento podemos convergir
de maneira unânime: seja qual for a

Nos momentos mais angustiantes, Deus vigia conosco
Estes dois momentos – a prova e a
tentação – estiveram misteriosamente
presentes na vida de Jesus. Nessa experiência o Filho de Deus fez-se completamente nosso irmão, de uma maneira que chega quase ao escândalo. E
são precisamente esses excertos evangélicos que nos demonstram que as
invocações mais difíceis do “Pai-Nosso”, aquelas que encerram o texto, já
foram ouvidas: Deus não nos deixou
sozinhos, mas, em Jesus, Ele manifesta-se como o “Deus-conosco” até às
extremas consequências. Está conosco
quando nos dá a vida, está conosco
durante a vida, está conosco na alegria, está conosco nas provações, está
conosco nas tristezas, está conosco
nas derrotas, quando pecamos, mas
está sempre conosco, porque é Pai e
não nos pode abandonar.
Se formos tentados a praticar o mal,
negando a fraternidade com os outros
e desejando um poder absoluto sobre
tudo e sobre todos, Jesus já combateu
por nós esta tentação: conﬁrmam-no
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as primeiras páginas dos Evangelhos.
Logo depois de ter recebido o batismo
pelas mãos de João, no meio da multidão dos pecadores, Jesus retira-se no
deserto e é tentado por Satanás. Começa assim a vida pública de Jesus,
com as tentações que vêm de Satanás.
Satanás estava presente. Muitas pessoas dizem: “mas por que falar do
diabo que é uma coisa antiga? O diabo não existe”. Repara no que te ensina o Evangelho: Jesus confrontou-se
com o diabo, foi tentado por Satanás.
Mas Jesus afasta qualquer tentação e
sai vitorioso. O Evangelho de Mateus
tem um aspecto interessante que encerra o duelo entre Jesus e o Inimigo:
“Então, o diabo deixou-o e chegaram
os anjos e serviram-no” (4,11).
Mas também no tempo da provação suprema Deus não nos deixa sozinhos. Quando Jesus se retira para
rezar no Getsêmani, o seu coração é
invadido por uma angústia indescritível – assim diz aos discípulos – e Ele
experimenta a solidão e o abandono.

Sozinho, com a responsabilidade de
todos os pecados do mundo sobre os
ombros; sozinho, com uma angústia
inenarrável. A provação é tão dilacerante que acontece algo inesperado.
Jesus nunca mendiga amor para si
mesmo, contudo naquela noite sente
a sua alma triste até à morte, e então
pede a proximidade dos seus amigos:
“ﬁcai aqui e vigiai comigo” (Mt 26,38).
Como sabemos, os discípulos, sobrecarregados por um entorpecimento
causado pelo medo, adormeceram.
No tempo da agonia, Deus pede ao
homem que não o abandone, e ao contrário o homem dorme. No tempo em
que o homem conhece a sua provação, Deus vigia. Nos momentos mais
difíceis da nossa vida, nos momentos
de mais sofrimento, nos momentos
mais angustiantes, Deus vigia conosco, Deus luta conosco, está sempre
próximo de nós. Por quê? Porque é
Pai. Começamos assim a oração: “Pai-Nosso”. E um pai não abandona os
seus ﬁlhos. Aquela noite de dor e de

luta são para Jesus o último selo da
Encarnação: Deus desce para se encontrar conosco nos nossos abismos e
nas aﬂições que constelam a história.
É o nosso conforto na hora da provação: saber que aquele vale, desde
quando Jesus o atravessou, já não está
desolado, mas está abençoado pela
presença do Filho de Deus. Ele nunca
nos abandonará!
Por conseguinte, ó Deus, afasta de
nós o tempo da provação e da tentação. Mas quando chegar para nós este
tempo, Pai nosso, mostra-nos que não
estamos sozinhos. Tu és o Pai. Mostra-nos que Cristo já carregou sobre si
também o peso daquela cruz. Mostra-nos que Jesus nos chama a carregá-la
com Ele, abandonando-nos conﬁantes
ao teu amor de Pai.

Audiência Geral
1º de maio de 2019
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VIDA CRISTÃ

Vamos cantar o Tempo Comum?

O

Ano Litúrgico nos dá a possibilidade de vivermos os
diferentes momentos da
vida de Cristo, não simplesmente como espectadores, mas participando com Ele de seu apostolado,
nos aproximando dos discípulos em
seu itinerário de formação e experiência junto ao Mestre. Este é o sentido do
que chamamos Tempo Comum, sinalizado pelo verde da esperança. Nele,
celebramos a globalidade do Mistério
Pascal, de modo particular aos Domingos, que são a nossa Páscoa semanal.
Algumas das grandes celebrações
da nossa fé ocorrem no Tempo Comum, como é o caso do Domingo da
Santíssima Trindade ou do Domingo
de Cristo Rei. Além disso, também é
nesse tempo que ganha destaque a
vida dos santos, como exemplos a serem seguidos, como setas que apontam para a centralidade de Cristo, cabeça de seu corpo, a Igreja.

O canto e a música na liturgia trazem, então, a marca de um tempo que
gravita entre a sobriedade da preparação e o júbilo da Páscoa. É o tempo
da vida ordinária, do dia a dia, com
suas diﬁculdades e alegrias. Isso,
contudo, não signiﬁca que se possa
cantar qualquer coisa. É preciso estar atento à Liturgia da Palavra de
cada Domingo, extraindo elementos
para a escolha de um repertório adequado. Além disso, deve-se também
levar em conta as diferentes realidades em que estamos inseridos, os diferentes grupos com os quais iremos
celebrar, a ﬁm de escolhermos cantos
que nos ajudem a viver a nossa vida
na Vida de Cristo.
Esse é o verdadeiro sentido de cantar a vida com fé, lembrando que, na
liturgia, os cantos ainda deverão estar
aﬁnados com os diferentes ritos e momentos da celebração: um será o Glória; o outro, o Ato Penitencial. Enﬁm,
caso descubramos a riqueza velada
sob o enorme patrimônio de nossa
tradição eclesial, obteremos a chave
para vivermos a autêntica espiritualidade cristã, a espiritualidade do Ano
Litúrgico.
O Tempo Comum também merece nossa atenção, no que se refere ao
canto e à música na liturgia. Como já
ﬁzemos a respeito da Quaresma e da
Páscoa, listamos, a seguir, algumas
sugestões:
CANTO DE ABERTURA. O Canto de
Abertura, também chamado Canto
de Entrada, é o primeiro momento da
celebração. Pode ser substituído pela
entoação da Antífona de Entrada, que
é suprimida quando há canto. Deve
ser escolhido levando-se em conta a
centralidade de Cristo, mesmo nas
festas dos santos e da Virgem Maria.
Tem o objetivo de congregar a assem-
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bleia num só corpo e num só espírito,
sempre reﬂetindo os diferentes momentos do Ano Litúrgico.

Fotos: Internet

EQUIPE DO CANTO LITÚRGICO
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O GLÓRIA. O Glória é um dos hinos
mais antigos da tradição cristã. Inicialmente, era cantado apenas na noite de
Natal, estendendo-se, posteriormente,
a todas as festas da Igreja. Como hino,
deveria ser cantado integralmente,
sem interposição de refrão. No Tempo Comum, é cantado não apenas aos
Domingos, mas também nas demais
festas e solenidades.
O CANTO DO SALMO RESPONSORIAL.
Já falamos, em outra oportunidade,
sobre o primado que o texto deve exercer sobre a melodia na música litúrgica. A Palavra de Deus é, portanto, nossa primeira e mais importante fonte
de inspiração. O que não dizer, então,
a respeito da Liturgia da Palavra, em
que se insere o canto do salmo? Por se
tratar de um texto poético, o livro dos
Salmos deve ser considerado como o
mais rico expoente da tradição musical judaico-cristã.
O CANTO DA APRESENTAÇÃO DOS
DONS. O momento da preparação das
oferendas é, em geral, acompanhado
pelo canto. De maneira particular no
Tempo Comum, valeria a pena insistirmos no texto da apresentação dos
dons, conforme consta no Missal Romano, como principal referência para
nossas canções. Assim, a conexão entre
o rito e o canto se tornará ainda mais
explícita. Como exemplo, citamos melodias para os textos bendito seja Deus
para sempre!, ou bendito sejas... etc.
O CANTO DE COMUNHÃO. Durante
a comunhão dos ﬁéis, entoa-se um
canto processional. Esse canto deve-se iniciar imediatamente após a co-

munhão do presidente da celebração,
cessando com o encerramento da procissão. Recomenda-se que sempre esteja em sintonia com a Liturgia da Palavra, evidenciando a estreita relação
entre Palavra e Eucaristia, como duas
partes de um único rito. É oportuno
que o canto de comunhão retome algum fragmento retirado das leituras
realizadas.
O CANTO DO PRESIDENTE DA CELEBRAÇÃO. Entre os graus de importância da música na liturgia, os diálogos
presidenciais ocupam um lugar de
destaque. É preciso incentivar o canto
por parte dos padres e diáconos, usando as melodias por eles já conhecidas,
evoluindo na aprendizagem de novas
melodias. Nos Domingos do Tempo
Comum o canto do presidente impõe
o caráter solene da celebração, como
expressão da centralidade do Mistério
Pascal no curso da nossa vida.
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LEITURA ORANTE

Testemunhas da fé
RONALDO ALVES DOS SANTOS (SEMINARISTA)
Seminário São João Maria Vianney

N

o próximo domingo, teremos
a alegria de festejar a solenidade dos apóstolos São Pedro
e São Paulo. A eles foram dados os primeiros benefícios da fé. São,
portanto, considerados colunas da Igreja.
Simão Pedro era um simples pescador que reconheceu Cristo. “Tu és o
Cristo, o Filho do Deus vivo” (Mt 16,16),
fazendo sua proﬁssão de fé. Jesus, cheio
de alegria, exaltou Simão, dizendo que
não foi carne e nem sangue que revelou
para ele todas essas coisas, mas o Pai
que está no céu. Por isso, Jesus disse a
ele que seria chamado de Cefas “que
quer dizer Pedra” (Jo 1,40-42). “E sobre
esta pedra construirei a minha Igreja”
(Mt 16,18).

A pedra de que Cristo falou é Ele
mesmo! Jesus é a pedra angular, a que
é decisiva na Igreja (Sl 118 (117),22), a
pedra que os construtores rejeitaram (cf.
Mt 21,42; Mc 12,10; Lc 20,17; At 4,11; 1Pd
2,7); (cf. 1Cor 3,11; Ef 2,20), e ainda disse
a Pedro: “eu te darei as chaves do Reino
dos Céus” (Mt 16,19).
O apóstolo Paulo, nascido na Tribo
de Benjamim, tinha o privilégio de ser
cidadão romano. Após sua conversão
(cf. At 9,1-9; At 22,4-21; At 26,10-20), ele
passou a anunciar a Cristo cruciﬁcado
tanto aos judeus como aos gregos. Pedro e Paulo foram dois homens de fé e
coragem que anunciaram o Evangelho
de Jesus e ambos morreram mártires,
derramaram o seu sangue por amor e
ﬁdelidade a Cristo. Pedro foi à frente,
Paulo o seguiu. São Pedro e São Paulo,
rogai por nós!

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Is 49,1-6; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80. 3ª-f.: Gn 13,2.5-18; ; Mt 7,6.12-14. 4ª-f.: Gn 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20. 5ª-f.: Gn

16,1-12.15-16 ou mais breve Gn 16,6b-12.15-16; Mt 7,21-29. 6ª-f.: Sagrado Coração de Jesus, solenidade – Ez 34,11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7.
Sábado: Is 61,9-11; Lc 2,41-51. Domingo: 13º DTC – São Pedro e São Paulo Apóstolos, solenidade – 1Rs 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Mt 16,13-19 (páginas 1222 – Bíblia
das Edições CNBB).
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 e
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: imagine Deus em sua vida, Ele é o Rei
do Universo e lembre-se daquilo que Ele 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 (como ajudar o
próximo, pedir perdão, falar sobre o amor de Deus, visitar
um doente etc.) e que isso seja resultado de sua oração.
13º Domingo do Tempo Comum, São Pedro e São Paulo
apóstolos, solenidade. Ano C – Liturgia da Palavra: At 12,111; Sl 33 (34)2-3.4-5.6-7.8-9; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.

PARÓQUIA SÃO JOÃO EVANGELISTA, P

RAÇA UNIVERSITÁRIA C/ 1ª AVENIDA, ST. LESTE UNIVERSITÁRIO

A MISSA SERÁ CELEBRADA POR DOM LEVI BONATTO, BISPO AUXILIAR DE GOIÂNIA
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