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Dom Washington Cruz
convida pastorais e
grupos para Muticom

Padre José Hilton
assume Paróquia
Santa Bárbara

“Deprimiu-se a noção
do justo como sentido
primeiro do direito”
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PALAVRA DO ARCEBISPO

RUMO AO MUTICOM!
Todas as pastorais
são convidadas a
participar
“[...] a revolução nos meios de comunicação
e de informação são um grande e apaixonante desaﬁo que requer energias frescas e uma
imaginação nova para transmitir aos outros
a beleza de Deus” (Mensagem do Santo
Padre Francisco, para o XLVIII Dia Mundial das Comunicações Sociais, 2014)

E

stá chegando o 11º Mutirão Brasileiro de Comunicação ‒ Muticom 2019, que será realizado de
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
18 a 21 de julho próximo, com
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
o tema: Comunicação, Democracia
e Responsabilidade Social. Foi com
imensa alegria que concordamos em sediar esse encontro em nossa arquidiocese, a pedido da CNBB. Acreditamos que ele terá importantíssimo papel formador e motivador para os que já atuam
na comunicação da Igreja no Brasil. Ao mesmo tempo, o Muticom
certamente despertará interesse de novos colaboradores para o trabalho na área, assim como dos membros de outras pastorais, de
forma a ampliar a divulgação da mensagem salvíﬁca do Evangelho
em nossa sociedade.
O tema do Muticom está em consonância com a mensagem do
Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações deste ano,
na qual o Santo Padre pede para reﬂetirmos sobre “o fundamento
e a importância do nosso ser-em-relação e descobrir, nos vastos desaﬁos do atual panorama comunicativo, o desejo que o homem tem
de não ﬁcar encerrado na própria solidão”. O Papa convida-nos a
crescer na compreensão recíproca e não apenas multiplicar conexões virtuais e questiona como poderemos reencontrar a verdadeira identidade comunitária na consciência da responsabilidade que
temos uns para com os outros, inclusive na rede on-line.
Já na mensagem de 2016, o papa Francisco lembrava que “a
comunicação tem o poder de criar pontes, favorecer o encontro e
a inclusão, enriquecendo assim a sociedade”, e que “a palavra do
cristão visa fazer crescer a comunhão e, mesmo quando deve com
ﬁrmeza condenar o mal, procura não romper jamais o relacionamento e a comunicação”. Por tudo isso, temos grande esperança
nos frutos do Muticom 2019 para nossa Igreja.
Convido os párocos e todo clero arquidiocesano a participar
deste encontro e a motivar a participação dos leigos de suas paróquias, sobretudo aqueles que estão engajados nas equipes de
Pastoral da Comunicação. É importante lembrar, no entanto, que
todas as pastorais são convidadas a participar desse encontro, assim como os grupos e movimentos da Arquidiocese de Goiânia,
pela importância dos conhecimentos teóricos e práticos que serão
oferecidos em suas conferências e workshops. O local de realização
será o Centro Pastoral Dom Fernando (CPDF), que durante o evento será chamado de “Cidade da Comunhão”.
Contamos com toda a Igreja de Goiânia na divulgação do Muticom 2019, para que um grande número de pessoas possa usufruir
do conhecimento que nele será compartilhado. Conheça a rica programação do Mutirão Brasileiro de Comunicação e faça sua inscrição pelo site: muticom.com.br

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
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Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
Colaboração: Marcos Paulo Mota
(Estudante de Jornalismo/PUC Goiás)
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Editorial
Mais uma Festa do Divino Pai
Eterno é realizada em Trindade e
nós, Igreja, povo de Deus, somos convidados a peregrinar até o Santuário-Basílica. A meta é o Pai. Por isso,
nos colocamos a caminho para ir ao
encontro de Deus. Neste ano, temos
um motivo a mais para participar
da festa: “Sede santos como o Vosso
Pai é santo” é o tema da romaria, em
consonância com a Exortação Apostólica do papa Francisco – Gaudete et
Exsultate – sobre o chamado à santidade
no mundo atual, na qual o Santo Padre
nos recorda que a vocação primeira
do cristão é a santidade, que se concretiza também por meio da penitência e dos sacrifícios. Nesta edição, o
leitor confere mais uma Catequese do

Papa sobre a Oração do Pai-Nosso e
as coberturas do ﬁm de semana. Publicamos também nova matéria sobre
o 11º Mutirão Brasileiro de Comunicação, que acontecerá em Goiânia,
no próximo mês de julho. Organize
os agentes da Pastoral da Comunicação da sua paróquia e participe deste
grande evento nacional, que nossa
arquidiocese sediará.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Fique por dentro

Setor Juventude promove
Vigília de Adoração com os
jovens da Arquidiocese
Foto: Setor Juventude
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No dia 15 de junho, véspera do
Domingo da Santíssima Trindade,
o Setor Juventude da Arquidiocese
de Goiânia, promoveu uma Vigília
de Adoração e Louvor a Jesus Sacramentado. O evento aconteceu no Salão da Paróquia São Paulo Apóstolo,
em Goiânia, das 21h às 6h do dia 16, e
contou com a presença de grupos de
jovens de diversas paróquias.
A vigília contou com momentos

de adoração, animação e partilha entre os jovens e teve a participação do
Grupo Sambaê Cristão e da Comunidade Shalom.
O coordenador do Setor Juventude, diácono Marcos Paulo Vilela, falou da importância de se realizar um
evento como esse. “É um momento
de integração com os jovens, para fazer com que eles se conheçam e trabalhem juntos”.
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

O Muticom será um impulso

3

para a comunicação na Arquidiocese

O

11º Mutirão de Comunicação (Muticom) é promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e nesta edição será realizado pela Arquidiocese de Goiânia,
nos dias 18 a 21 de julho, no Centro
Pastoral Dom Fernando, com o tema
Comunicação, Democracia e Responsabilidade Social. O objetivo do evento
é a reﬂexão e o diálogo entre a Igreja
Católica e a sociedade no âmbito da
comunicação. O Muticom terá a participação de proﬁssionais, docentes,
acadêmicos e pesquisadores da área,
nas suas mais diversas instâncias.
Será uma oportunidade singular de
conhecer as perspectivas, as novidades, os desaﬁos e os caminhos da
comunicação na atualidade.
Para a Arquidiocese de Goiânia,
sediar um evento nacional de comunicação também é momento de
impulsionar esta realidade em todas as suas paróquias, aprimorando, por meio de formação, os bons
trabalhos realizados pelas Pastorais
da Comunicação (Pascom) já exis-

tentes, dando ferramentas e ressaltando a importância de sua implantação. O arcebispo metropolitano
Dom Washington Cruz, em diversas
oportunidades, entre elas a Formação Permanente do Clero (no dia 13
de junho), ressaltou que a participação das Pascons é fundamental e que
ele espera uma presença expressiva.
O Muticom acontecerá no formato de “Trilhas do Conhecimento”, com o conteúdo dividido entre
as três grandes temáticas: Comunicação, Democracia e Responsabilidade Social. Entre as mais de
20 conferências, palestras e workshops, a programação contempla
conteúdo formativo e prático especial tanto para as Pascons já consolidadas, quanto para as que estão
em processo de implantação. E não
só é importante a participação das
Pastorais da Comunicação, como
também das demais pastorais, pois
o evento traz indicações das posturas e posições da Igreja no âmbito
da comunicação, inerente a toda a
vida pastoral.

pessoas possam também rezar e ter
seus momentos de silêncio. Conﬁra
a programação completa no site.

Paróquia Santa Bárbara
recebe seu novo pároco
Foto: Rudger Remígio

Foto: Daniella Lemes

FAMÍLIA:
fator de risco ou proteção

A espiritualidade permeia todo
o evento, com Santa Missa e uma
Capela permanente, para que as

Com o tema “Família: fator de
risco ou proteção”, a Pastoral da Sobriedade da Arquidiocese de Goiânia
ministrou o 2° módulo do curso de
Formação e Prevenção ao uso abusivo de drogas, com a participação
de Dom Moacir Silva Arantes e convidados. Nos dois dias de evento,
aconteceram a celebração da Santa
Missa, mesas redondas, testemunhos, palestras e apresentação teatral
da Comunidade Shalom Goiânia.
Padre Paulo Roberto Barbosa,
coordenador da Pastoral da Sobriedade da Arquidiocese de Goiânia,
falou sobre a importância da família na prevenção ao uso de drogas.
“Acreditamos que a família deve
atuar na linha de proteção. Ela sofre também um risco de ter um drogado em casa, por isso esse tema é
oportuno: a família entre o risco e a
proteção. O objetivo da família, na
verdade, é prevenir, se proteger,
para que deixe de ser alvo de risco.
Por isso, ocorreu a formação.”
Roberto Vila Verde, assistente social e membro do núcleo da Pastoral
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da Sobriedade, falou do objetivo do
Curso de Formação. “O nosso curso
tem o objetivo de trazer o conhecimento para as famílias de como lidar com a codependência nos lares,
fazer com que as famílias estejam
preparadas para lidar com a dependência dentro do seio familiar, principalmente as esposas, que às vezes
têm um marido ou um ﬁlho alcoolista. Então, nós trabalhamos muito, na
nossa formação, a postura da família, com relação às pessoas que estão sofrendo algum tipo de dependência. Também trabalhamos muito
a questão do empoderamento da
família, como tornar a família mais
forte diante dessas diﬁculdades.”
Dom Moacir Silva Arantes, bispo
auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, presidiu a celebração de encerramento do curso. Em sua homilia,
ele enfatizou como a família deve
lidar com essa questão das drogas:
“A família deve estar junto à pessoa
que está sofrendo com a dependência. Essa pessoa deve ser amada e
ajudada”.

No dia 25 de junho, Dom Levi
Bonatto, bispo auxiliar de Goiânia,
presidiu Santa Missa de posse do
novo pároco da Paróquia Santa
Bárbara, no município de Santa
Bárbara de Goiás, padre José Hilton Bezerra de Souza, da Congregação do Santíssimo Redentor.
Em sua homilia, Dom Levi falou
sobre o que significa para a vida
da paróquia a posse de um novo
pároco. “Hoje se inicia uma nova
história nesta paróquia. Peçamos
a Deus que derrame suas bênçãos
sobre o novo padre que oficialmente toma posse aqui.” O bispo
auxiliar fez ainda um pedido especial ao povo Deus: “Ame o pastor
que o Senhor mandou para vocês,
lembrem-se que o padre é o amor,
segundo o coração de Deus”.

Como pede o Rito da Igreja, o
novo pároco precisa fazer, diante
do bispo e do povo de Deus, sua
profissão de fé e seu juramento de
fidelidade, além de receber alguns
objetos que lhe serão úteis para a
sua vida pastoral na paróquia.
O padre agradeceu a presença
da comunidade, de seus confrades, do bispo e disse: “Estou muito
feliz, hoje tomo posse da minha
primeira paróquia como pároco. Sempre fui vigário paroquial
e essa paróquia nunca vai sair do
meu coração, quero ser aqui um
pastor para este povo”.
Ao final da celebração, todo o
povo acolheu o novo pároco com
uma calorosa salva de palmas. O
padre José Hilton recebeu os cumprimentos na porta da igreja.
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Fotos: Rudger Remígio

CAPA

Festa do
DdeveIVINO
P
AI
E
TERNO
atrair 3 milhões de romeiros
FÚLVIO COSTA

N

o último dia 28 de junho,
teve início a Romaria de
Trindade 2019, que segue até o próximo dia 7
de julho, com o tema “Sede santos
como Vosso Pai é Santo”, inspirado
na Exortação Apostólica Gaudete et
Exsultate (Alegrai-vos e exultai) – sobre o chamado à santidade no mundo
atual, do papa Francisco. Com o
documento, o Santo Padre “quer fazer ressoar o chamado à santidade,
procurando encarná-la no contexto
atual, com os seus riscos, desaﬁos e
oportunidades” (GE, n. 2).

Por ocasião do lançamento
da festa, no dia 28 de maio, padre Robson de Oliveira, reitor do
Santuário-Basílica do Divino Pai
Eterno, em Trindade, explicou os
objetivos do tema proposto para
este ano. “Queremos que o romeiro encontre em Trindade um lugar
de reabastecimento da fé, do cumprimento de suas promessas e que
ele possa fazer uma experiência
de Deus. Não serão reﬂexões fáceis porque todas elas motivam a
vida, a fé, mas também chamam à
conversão. Por isso, é um momen-

to em que as pessoas são convidadas a uma mudança de pensamento, uma mudança de ideia sobre a
vida”, destacou o reitor.
Uma novidade neste ano é que
serão rezadas duas missas diárias
(8h e 17h) na Igreja do Santíssimo
Redentor (Igreja do Pe. Pelágio). No
lugar, serão ministrados também,
todos os dias, batizados, às 10h. A
expectativa da organização é que,
neste ano, a festa atraia cerca de 3
milhões de pessoas. Estão envolvidas nas equipes de trabalho 2 mil
pessoas, entre voluntários e colabo-

radores. Ao todo, serão celebradas
139 missas nos dez dias de festa,
além de 45 novenas, 27 orações do
terço e 11 procissões, centenas de
batizados e conﬁssões, alvoradas e
vigílias. Acontecerão também encontros de carreiros e desﬁles de
cavaleiros, muladeiros e dos carros de boi. O nosso arcebispo Dom
Washington Cruz presidirá a novena do dia 29, o bispo auxiliar Dom
Levi Bonatto presidirá no dia 30 e
Dom Moacir Silva Arantes, também
bispo auxiliar, presidirá a novena no
dia 3 de julho, sempre às 19h.

Programação especial
As missas e novenas são diárias durante a Festa do Divino Pai Eterno,
com alvorada festiva às 5h, na matriz e no Santuário-Basílica. A Procissão da
Penitência, da matriz até o Santuário acontece às 5h30.
MATRIZ
Missas: 7h, 11h, 16h e 18h30
Oração do Terço: 13h
Novenas: 9h e 14h
SANTUÁRIO-BASÍLICA
Missas: 6h, 7h, 10h, 12h, 17h30 e 22h
Oração do Terço: 14h e 19h
Novenas: 8h30 e 15h
Novena Solene: 19h
IGREJA DO SANTÍSSIMO REDENTOR
Missas: 8h e 17h
CONFISSÕES
Todos os dias, das 6h às 21h, no Santuário-Basílica e na igreja matriz.
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BATIZADOS
Todos os dias, às 10h, na Igreja do Santíssimo Redentor.
DIA DA FESTA
No grande encerramento da festa, 7
de julho (domingo), o dia começa com
Alvorada Festiva, às 4h, com Procissão
da Penitência, às 4h45. Em seguida,
será presidida Santa Missa, na Praça da
Basílica, às 5h45. Mais tarde, às 8h, será
celebrada Missa Solene com a presença de diversas autoridades. No período
da tarde, a partir das 17h30, começará
a tradicional Procissão Luminosa, que
seguirá da igreja matriz até a Basílica,
onde será realizada a Missa de encerramento da Romaria 2019, presidida por
Dom Washington Cruz.
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Dicas para os Romeiros
CAMINHADA
– Use roupas e calçados adequados à caminhada;
– Evite caminhar nos horários de sol forte
(entre 10h e 16h);
– Use protetor solar. Alimente-se e não se esqueça
da hidratação;
– Caminhe pela pista destinada aos romeiros;
– Faça os trajetos acompanhado de pessoas
conhecidas.

MISSAS
– Alimente-se bem;
– Em caso de mal-estar, procure locais arejados
para melhorar a respiração. Se for necessário,
deite-se para facilitar a circulação;
– Cuidado para não se queimar com velas.

Fonte: AFIPE

POLÍCIA MILITAR – 190
– Evite andar com bolsas, relógios, celulares, joias
e elevadas quantias de dinheiro;
– Tenha sempre o nome e o número de telefone
de alguém que você conheça para um caso
de necessidade;
– Evite ficar dentro de veículos, principalmente à
noite, em lugares de pouco movimento;
– Procure andar sempre acompanhado. Circule
por vias movimentadas e iluminadas;
– Em caso de assalto, nunca reaja;
– Evite usar caixas eletrônicos à noite. Ao sacar
dinheiro, faça de forma discreta, guardando as
cédulas com cuidado e segurança;
– Em caso de doação, procure uma instituição
credenciada. Evite fazer doações, especialmente
em dinheiro, a mendigos e pedintes.

POLÍCIA CIVIL – (62) 3505-1137
HOSPEDAGEM
– Antes de se hospedar, procure saber se o
estabelecimento possui a certificação de
conformidade do Corpo de Bombeiros;
– Não aceite comidas e bebidas de estranhos;
– Não deixe velas acesas nos locais de
hospedagem;
– Não deixe fósforos, isqueiros ou velas ao alcance
de crianças.
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– Não abra a carteira ou a bolsa na frente de
estranhos;
– Ao sair sozinho, procure sempre ficar no centro
da calçada e na direção contrária ao trânsito.
Assim, fica mais fácil perceber a aproximação
de um veículo suspeito;
– Não deixe de comunicar a presença de pessoas
suspeitas à polícia;
– Ao retornar para casa ou hospedaria, não entre,
caso perceba algum sinal estranho, como porta
aberta e luzes acesas. Acione a polícia.
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Foto: Rudger Remígio

A verdadeira paz vem da cruz

Amados irmãos e irmãs!

E

eis que chegamos ao sétimo
pedido do “Pai-Nosso”: “Livrai-nos do mal” (Mt 6,13b).
Com essa expressão, quem
reza não só pede para não ser abandonado no tempo da tentação, mas
suplica também para ser libertado do mal. O verbo grego original
é muito forte: evoca a presença do
maligno que tende a agarrar-nos e a
morder-nos (cf. 1Pd 5,8) e do qual se
pede a Deus a libertação. O apóstolo
Pedro diz também que o maligno, o
diabo, está à nossa volta como um
leão furioso, para nos devorar, e nós
pedimos a Deus que nos liberte.
Com esta dúplice súplica “não
nos deixeis cair em tentação” e “livrai-nos”, sobressai uma característica essencial da oração cristã. Jesus
ensina aos seus amigos a colocar a
invocação do Pai diante de tudo, até
e sobretudo nos momentos nos quais
o maligno faz sentir a sua presença
ameaçadora. Com efeito, a oração
cristã não fecha os olhos sobre a vida.
É uma prece ﬁlial e não uma oração
infantil. Não está encantada pela paternidade de Deus, a ponto de esquecer que o caminho do homem está
cheio de diﬁculdades. Se não houvesse os últimos versos do “Pai-Nosso” como poderiam rezar os pecadores, os perseguidos, os desesperados,
os moribundos? A última petição é
precisamente o nosso pedido quando estivermos no limite, sempre.
Há um mal na nossa vida, que é
uma presença incontestável. Os li-
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vros de história são o desolador catálogo de quanto a nossa existência
neste mundo tem sido uma aventura muitas vezes fracassada. Há um
mal misterioso, que certamente não
é obra de Deus, mas que penetra silenciosamente nas dobras da história. Silencioso como a serpente que
leva o veneno sorrateiramente. Em
alguns momentos parece que domina: em certos dias a sua presença
parece até mais nítida do que a da
misericórdia de Deus.

seu guarda-chuva as experiências
mais diversas: os lutos do homem,
o sofrimento inocente, a escravidão,
a instrumentalização do outro, o
pranto das crianças inocentes. Todos esses eventos protestam no coração do homem e tornam-se voz na
última palavra da oração de Jesus.
É precisamente nas narrações
da Paixão que algumas expressões
do “Pai-Nosso” encontram o seu
eco mais impressionante. Jesus diz:
“Abbá, Pai, tudo te é possível; afasta

A oração de Jesus deixa-nos a herança
mais preciosa: a presença do Filho de
Deus que nos libertou do mal, lutando
para o converter
A pessoa que ora não é cega e
vê claramente diante de si este mal
tão pesado, e em contradição com o
próprio mistério de Deus. Divisa-o
na natureza, na história, até no seu
coração. Pois não há ninguém entre
nós que possa dizer que está livre do
mal, ou que não se sente pelo menos tentado. Todos nós sabemos o
que é o mal; todos sabemos o que é
a tentação; todos experimentamos
na nossa pele a tentação, de qualquer pecado. Mas é o tentador que
nos move e nos leva ao mal, dizendo-nos: “faz isto, pensa isto, vai por
aquele caminho”.
O último brado do “Pai-Nosso” é
lançado contra este mal “com orlas
amplas”, que mantém debaixo do

de mim este cálice! Mas não se faça o
que Eu quero, e sim o que Tu queres”
(Mc 14,36). Jesus experimenta totalmente o trespasse do mal. Não só a
morte, mas a morte de cruz. Não só
a solidão, mas também o desprezo,
a humilhação. Não só a má vontade,
mas também a crueldade, a perseguição contra Ele. Eis o que é o homem: um ser devotado à vida, que
sonha o amor e o bem, mas que depois se expõe continuamente ao mal,
a si mesmo e aos seus semelhantes,
a ponto que podemos ser tentados a
perder a esperança no homem.
Queridos irmãos e irmãs, assim
o “Pai-Nosso” assemelha-se a uma
sinfonia que pede para ser realizada
em cada um de nós. O cristão sabe

quanto é tentador o poder do mal, e
ao mesmo tempo experimenta como
Jesus, que nunca cedeu às suas lisonjas, está do nosso lado e vem em
nossa ajuda.
Assim a oração de Jesus deixa-nos a herança mais preciosa: a
presença do Filho de Deus que nos
libertou do mal, lutando para o converter. Na hora do combate ﬁnal, ordena a Pedro que enﬁe a espada na
bainha, garante ao ladrão arrependido o paraíso, a todos os homens que
estavam à sua volta, inconscientes
da tragédia que estava a ser consumada, oferece uma palavra de paz:
“Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o
que fazem” (Lc 23,34).
Do perdão de Jesus na cruz jorra
a paz, a verdadeira paz vem da cruz:
é dom do Ressuscitado, um dom
que Jesus nos concede. Pensai que a
primeira saudação de Jesus ressuscitado é “a paz esteja convosco”, a
paz nas vossas almas, nos vossos corações, nas vossas vidas. O Senhor
concede-nos a paz, dá-nos o perdão,
mas nós devemos pedir: “livrai-nos
do mal”, para não cair no mal. Essa
é a nossa esperança, a força que Jesus ressuscitado nos concede, que
está aqui, no meio de nós: está aqui.
Está aqui com aquela força que nos
concede para irmos em frente, e promete que nos liberta do mal.

Audiência Geral
15 de maio de 2019
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VIDA CRISTÃ

Por entre a terra sem lei,

7

Foto: Internet

rumo ao Sol da Justiça

LILIANA BITTENCOURT
Juíza e membro da União dos Juristas Católicos (Unijuc)

Amor e Verdade se encontram,
Justiça e Paz se abraçam; da terra
germinará a Verdade, e a Justiça se
inclinará do céu. O próprio Senhor
dará a felicidade, e nossa terra dará
seu fruto. A Justiça caminhará à sua
frente, e com seus passos traçará
um caminho (Salmo 85 (84))

O

lhamos ao derredor e ﬁcamos espantados com a
quantidade de fatos violentos e injustos que são
noticiados cotidianamente: ataques
à família, suicídios, defesa escancarada do aborto, falta de segurança
pública. Resultado: sentimento de
impunidade e de insegurança.
Também nos assombram as soluções intricadas, circinadas e nada
clarividentes que engenhosos doutrinadores propõem ao mundo em fórmulas jurídicas recém-concebidas.
A citação que se lê, antes deste
texto, retirada do Salmo 84, aponta
para a realidade deﬁnitiva: a justiça
e a paz se beijam, se abraçam. É uma
união fortíssima, luminosa.
Em nosso meio, no meio tempo,
percebe-se a falta de uma coerência
que permita ao povo ter paz social,
aqui e agora, pois o povo anseia
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pelo bem comum. A justiça exemplar, que satisfaz e suaviza, parece
tão ausente nos últimos tempos. Ou
então está tão velada e disfarçada
que não é reconhecida a não ser pelos especialistas.
É fato que há um alto grau de
complexidade na sociedade, mas
não é disso que provém a negação
do Direito Natural, ciência que se
quer ter por irrelevante para o homem moderno. Nega-se o Direito
Natural, busca-se empurrá-lo para
o esquecimento, pois seu conhecimento é um escudo contra ideologias e contra soﬁsmas.
O abandono do estudo do Direito
Natural e a confusão que se faz entre
ele e o jusnaturalismo – naturalístico
ou idealista – oposto à compreensão
constante desde Aristóteles até o
contemporâneo, devem ser revertidos e esclarecidos o quanto antes

para que a linguagem jurídica possa
ser restabelecida em sua inteligibilidade plena.
Pode-se usar a imagem da Torre
de Babel: a situação jurídica calamitosa é resultado da confusão das
línguas jurídicas; o Direito Natural
é o antídoto que consegue devolver à lei a capacidade de ser uma
reta medida, seja na sua letra, seja
na sua aplicação. Abre-se caminho
para um ambiente mais propício à
Evangelização.
Da crise do mundo pós-moderno
nos fala o Desembargador Ricardo
Dip em seu Segurança Jurídica e Crise do Mundo Pós-Moderno. Também
nos fala da sua solução: [...] o falso
conhecimento da natureza intrínseca da
experiência jurídica constitui-se numa
das causas da perda da certeza do Direito [...]. Deprimiu-se a noção do justo
como sentido primeiro do direito e, bem

por isso, a estimativa do analogado principal de “direito” [...]. Impôs-se apenas
o bastante fato da regra: a vontade dos
legisladores, de forças sociais, de administradores ou de magistrados. [...] a
noção de direito deve engastar tanto seu
sentido analógico fundamental (de res
justa), quanto seus signiﬁcados secundários (regra de comportamento, faculdade de agir, ciência, fato social).
Propõe-se, portanto, que sejam
buscadas e conquistadas amplas
praças de redescoberta desse fundamento objetivo; praças nas quais
seja possível renovar o ânimo do estudioso do Direito para escavar as
gemas preciosas, que não perdem o
esplendor, achadas em Aristóteles,
Santo Agostinho, Santo Tomás de
Aquino, Santo Isidoro de Sevilha,
Vallet de Goytisolo, José Pedro Galvão de Sousa e tantos outros.
Mãos à obra.
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LEITURA ORANTE

‘‘A colheita é grande, mas os
operários são poucos’’ (Lc 10,2a)
JOSÉ LUÍS DA SILVA ROSA (SEMINARISTA)
Seminário São João Maria Vianney

O

14º Domingo do Tempo Comum,
neste ano C, poderia ser denominado o “Domingo da Missão”,
pois Jesus envia 72 discípulos, a
ﬁm de pregar “o Reino de Deus a toda cidade
e lugar” (Lc 10,1). O mestre, contudo, não ilude os seus discípulos. Pelo contrário, depois
de lhes dar várias instruções, alerta-os para
o fato de que não serão sempre bem recebidos. De fato, algumas pessoas irão rejeitar o
anúncio da Boa-Nova. Não deixa de ser um
mistério o fato de se poder rejeitar o sumo
bem, a paz que Jesus deseja comunicar.
O Documento de Aparecida (DAp) ressaltou que a Igreja deve estar em estado permanente de missão. Por isso, a Igreja deve
estar sempre disposta a anunciar a paz que

vem de Cristo e que o mundo não pode oferecer. Para essa missão, todos estão convocados: os sacerdotes, religiosos (as) e também os leigos. Em relação aos primeiros,
devemos rezar, conforme o pedido de Jesus,
a ﬁm de que Deus envie operários para a
colheita. Também as vocações para a vida
religiosa são muito importantes, pois testemunham uma dedicação total a serviço do
Reino, para que o Evangelho seja anunciado
por palavras e ações. Por ﬁm, pede-se aos
leigos que sejam testemunhas desse mesmo
Evangelho em todos os ambientes em que
vivem: casa, escola, trabalho etc.
A vida de Jesus foi marcada por um constante esforço de pregação, para que a todos
chegasse a mensagem de paz. Cabe, agora, a
nós, membros de sua Igreja, dar continuidade
ao seu anúncio, na esperança de termos também, um dia, nossos nomes escritos no céu.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Gn 18,16-33; Mt 8,18-22. 3ª-f.: Gn 19,15-29; Mt 8,23-27. 4ª-f.: Ef 2,19-22; Jo 20,2429. 5ª-f.: Gn 22,1-19; Mt 9,1-8. 6ª-f.: Gn 23,1-4.19;24,1-8.62-67; Mt 9,9-13. Sábado: Gn 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17.
Domingo: 14º Domingo do Tempo Comum – Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 ou mais breve ; Lc 10,1-9.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 10,1-12.17-20 (página 1285 – Bíblia
das Edições CNBB).
1º Ambiente de oração: uma posição cômoda e um local
agradável, sem distrações, são essenciais. Silencie e invoque
o auxílio do Espírito Santo;
2º Leitura atenta da Palavra: leia o texto pelo menos duas
vezes, até que as palavras se tornem familiares;
3º Meditação livre: reﬂita, sem pressa, sobre o que esse trecho do Evangelho transmite a você. A Palavra de Deus é
viva e eﬁcaz. Se uma palavra ou frase chamou sua atenção,
pode repeti-la várias vezes;
4º Oração espontânea: deixe que essa frase se torne uma
conversa com Deus, ou seja, uma oração. Procure se expressar de forma espontânea, da maneira como você conversaria com um amigo;
5º Contemplação: pense que Jesus estará a seu lado em
sua missão;
6° Ação: trata-se do momento de perguntar a Jesus de
que forma você poderá ser uma autêntica testemunha de
seu amor.
14° Domingo do Tempo Comum – Ano C. – Liturgia da
Palavra: Is 66,10-14c; Sl 65 (66), 1-3a.4-5.6-7a.16.20 (R./.1);
Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 (Missão dos discípulos).

Vila São Cottolengo lança campanha para adquirir dietas especiais
A Vila São José Bento Cottolengo lançou a campanha
“Nossa Providência é Você”, com o objetivo de arrecadar recursos para a aquisição das dietas especiais dos pacientes
que se alimentam por meio de sonda. A cada R$ 10,00 em
doação, a pessoa ganha um cupom para concorrer a um carro zero quilômetro. Essa é a segunda edição da campanha,
que vai até o dia 28 de setembro, quando será realizado o
sorteio do carro.
Por ano, a Vila gasta quase R$ 1 milhão na compra desses
alimentos e, para essa despesa, não existe recurso específico,
sendo necessário contar com a doação de pessoas solidárias,
como informou o diretor-presidente da instituição, Pe. Marco
Aurélio Martins. “Nós não podemos deixar de alimentar esses
pacientes, que só se alimentam por meio de dieta especial.
Por isso, se faz muito necessário o nosso empenho para conseguirmos viabilizar essa aquisição”, enfatiza.
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