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Na Festa do Divino Pai Eterno,
Dom Washington Cruz lança
sua terceira Carta Pastoral
sobre a Santíssima Trindade
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PALAVRA DO ARCEBISPO

SOMOS UMA
COMUNIDADE
DE DISCÍPULOS
MISSIONÁRIOS

O

Evangelho do 14º Domingo
do Tempo Comum, que escutamos hoje na liturgia da Palavra, refere-se ao envio dos 72
discípulos. Aqueles que tinham seguido
Jesus e ouvido a Sua Palavra e, portanto, viviam como discípulos, agora eram
enviados em missão. Ser um discípulo
enviado em missão é uma realidade que
diz respeito a todos os batizados.
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
A novidade de vida experimentada
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
pelo homem no batismo, que desde seu
nascimento natural já é uma criatura de
Deus, é que este sacramento o torna um ﬁlho de Deus, participante
da Sua natureza divina (cf. 2Pd 1,4). No batismo ele recebe o Espírito do Filho, o espírito de adoção (cf. Rm 8,15), que clama “Abbá, ó
Pai” (Gl 4,6), que o faz ﬁlho no Filho de Deus.
Essa incorporação em Jesus pelo batismo faz com que o ﬁel seja
conﬁgurado a Cristo (cf. Rm 8,29), passe a ser um membro Seu,
como o ramo enxertado na videira (cf. Jo 15,1-8), e se torne coerdeiro com Ele (cf. Rm 8,17). Em uma palavra, o cristão passa a ser
chamado, desde o seu batismo, a viver a vida de Cristo.
Como Cristo é o primeiro e maior evangelizador enviado por
Deus (cf. Lc 4,44), o enviado do Pai (cf. Mc 1,35-39); então, o batismo, que conﬁgura o cristão a Ele, faz com que o ﬁel também seja
vocacionado, desde a recepção da graça batismal, a ser um missionário, enviado ao mundo para ser sinal da vida de Cristo e para
anunciar essa vida como a plenitude para o homem. Ungido pelo
Espírito Santo, de quem o cristão se torna templo pelo batismo (cf.
1Cor 6,19), o ﬁel é enviado à missão para ser sinal transparente do
próprio Cristo e um instrumento de Sua ação salvíﬁca.
Ao mesmo tempo em que, pelo batismo, o cristão é enxertado
em Cristo e passa a ser membro do Seu Corpo, ele é também incorporado à Igreja, que é o Corpo místico de Cristo (cf. Cl 1,24; Ef
4,1-32; 1Cor 12,13). Assim, ele se torna pedra viva para a construção
do edifício espiritual da comunidade de fé dos que creem em Jesus
(cf. 1Pd 2,5). Convocada pelo Pai, que quer levar a cabo Seu desígnio
salvíﬁco universal, e santiﬁcada pelo Espírito Santo, a Igreja é sacramento de Jesus e Seu Corpo e, portanto, recebe Dele a missão de
anunciar e instaurar em todas as gentes o Reino de Cristo e de Deus.
Seguindo o seu Divino Fundador e manifestando o Seu desígnio de amor e salvação pela humanidade, ela é peregrina e missionária por natureza, porque toma sua origem da missão do Filho e
do Espírito Santo, segundo o desígnio do Pai. Por isso, cada membro desse Corpo, feito ﬁlho de Deus pela regeneração batismal, está
convocado a professar, diante de todos, a fé que recebeu de Deus,
por meio da Igreja, e a participar da atividade apostólica e missionária do povo de Deus, que é o Corpo Místico de Seu Filho.
Assumamos, portanto, nossa missão de anunciar Jesus ao mundo e
testemunhá-Lo com nossa vida, como aqueles discípulos que o Senhor
enviou. Em família, no trabalho, na Igreja, sejamos um sinal visível do
amor do Pai manifestado em Cristo, a ﬁm de que o mundo creia.

Editorial
A Igreja celebrou mais uma Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade. Milhões de romeiros, vindos
das mais diversas regiões do país
e até do exterior, deixaram ali suas
preces, orações, agradecimentos
e pedidos. Após esses dez dias de
bênçãos, é hora de continuar nossa
caminhada de fé, nossa peregrinação diária rumo à pátria celeste, em
nossas comunidades, no cotidiano
de nossos afazeres sociais e pastorais, pois são nesses momentos que
a santidade deve tornar-se parte de
nossas vidas. Para ajudar nesse sentido, nosso arcebispo Dom Washington Cruz lança sua terceira Carta
Pastoral sobre a Santíssima Trindade, na qual ele nos apresenta rico

conteúdo sobre o Espírito Santo.
Apresentamos também, nesta edição, a última Catequese do Papa sobre
a Oração do Pai-Nosso. Em Arquidiocese em Movimento, trazemos as
coberturas do ﬁm de semana, com
destaque para a 16ª Romaria Arquidiocesana a Trindade e as novenas
presididas pelos bispos.
Boa leitura!

Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro
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Realizada 16ª Romaria
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Arquidiocesana a Trindade

Foto: Rudger Remígio

MARCOS PAULO MOTA

N

Diversas paróquias e congregações foram representadas na Romaria

proclamar por todo o mundo que
cremos ﬁrmemente e reconhecemos
que Jesus é o Santo de Deus. Por
ﬁm, o arcebispo citou o trecho do
evangelho de João (6,68): “A quem
iremos, Senhor? Tu tens palavras de
Vida eterna”.
Muitas paróquias se organizaram
para fazer sua peregrinação e chegar a tempo de participar da novena
presidida por Dom Washington.

No domingo, dia 30, Solenidade
de São Pedro e São Paulo e terceiro
dia da festa, a Novena Solene foi
presidida pelo bispo auxiliar Dom
Levi Bonatto. O tema do dia foi
“O Pai Eterno nos dá seu Espírito
Santiﬁcador”. O bispo reﬂetiu com
os romeiros o que o Espírito Santo
faz na vida de cada um. “O Espírito Santo, isto é, o amor, é o que
modela nossa vida, conformando-a

à vida de Cristo e isso possibilita
nosso discernimento sobre nossas
opções e o nosso lugar na Igreja e
no mundo.” Dom Levi ainda explicou: “A santidade não é simplesmente fruto do esforço humano,
antes é um dom do Pai Eterno aos
seus ﬁlhos e ﬁlhas, em Seu Filho Jesus e pela força do Espírito Santo.
E esse dom precisa ser exercitado e
trabalhado”.
Fotos: AFIPE

o dia 29 de junho, aconteceu a 16ª edição da Romaria Arquidiocesana a
Trindade, com a bênção
do bispo auxiliar Dom Moacir Silva
Arantes, no marco zero da Rodovia
dos Romeiros. Durante o dia, grande parte das paróquias de nossa arquidiocese foram em peregrinação
até o Santuário-Basílica do Divino
Pai Eterno. Após a bênção, Dom
Moacir ressaltou que a romaria é
um ato de devoção, mas também de
adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. “A devoção ao Divino
Pai Eterno é entregar a Deus o que é
de Deus, a nossa adoração, a nossa
submissão à sua vontade, porque
Deus é o nosso Pai, que nos criou,
que nos santiﬁca. Nós chegamos,
neste mundo, como peregrinos,
voltando para casa do Pai, que é o
coração de Deus.” Depois, o bispo
auxiliar percorreu os 18 km como
peregrino, rezando por suas intenções particulares e por todo o povo
a ele conﬁado.
À noite, Dom Washington Cruz,
arcebispo de Goiânia, presidiu a
Novena Solene, no Santuário-Basílica do Divino Pai Eterno, no segundo
dia da festa, que teve como tema geral “Sede Santos como Vosso Pai é
Santo”. O tema da noite foi: “O Filho
Jesus é o Santo do Pai Eterno”.
Em sua reﬂexão, durante a novena, o arcebispo dirigiu-se aos jovens,
aﬁrmando: “o que verdadeiramente
conta na vida é a pessoa com quem
se decide partilhar, mas com cuidado, pois toda pessoa humana é inevitavelmente limitada. Mesmo no
matrimônio mais feliz, não se deixa
de registrar momentos de desilusão,
por isso devemos sempre ter fé em
Deus, que é amor, e no ﬁlho, que é o
amor do coração de Deus”.
Dom Washington aﬁrmou também que nós, cristãos, devemos

Missa é celebrada em honra a São Josemaria Escrivá,
fundador do Opus Dei
Uma missa em honra a São Josemaria Escrivá, fundador do Opus
Dei, foi celebrada no dia 26 de junho,
pelo bispo auxiliar de Goiânia, Dom
Levi Bonatto, na Paróquia Universitária São João Evangelista.
Dom Levi citou palavras do santo ao dizer qual a ﬁnalidade da Prelazia Pessoal Opus Dei. “O Opus Dei
pretende ajudar a descobrir a missão divina, mostrando que a vocação humana, as vocações proﬁssional, familiar e social não se opõem à
vocação sobrenatural; pelo contrário
é parte natural dela”. O bispo também falou sobre a missão do Opus
Dei. “Única e exclusivamente, é a
difusão da mensagem evangélica
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entre todas as pessoas que vivem e
trabalham em qualquer ambiente ou
proﬁssão.”
Por ﬁm, o bispo citou um exemplo que São Josemaria gostava de
apresentar. “Se alguém, comentando sobre um ﬁlho meu, que é professor de Matemática, dissesse que
é um bom ﬁlho, mas mau professor,
eu diria que não é um bom ﬁlho;
mesmo se amasse muito o Opus Dei,
falasse bem da Obra a toda hora,
não perdesse uma reunião, gostasse
do convívio e do retiro. Se não for
um bom professor e seus alunos não
aprenderem bem a matéria, pois
suas aulas são cansativas e sonolentas, ele não é um bom ﬁlho meu”.
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CAPA

Creio no Espírito Santo
Carta Pastoral
encerra trilogia sobre a
Santíssima Trindade

FÚLVIO COSTA

P

or ocasião do encerramento
da Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade, neste domingo, 7 de julho, está previsto o lançamento da terceira Carta
Pastoral do nosso arcebispo Dom
Washington Cruz sobre a Santíssima Trindade, intitulada “Creio no
Espírito Santo – Meditação sobre a
vida no Espírito”.
O arcebispo escolheu essa festa
para lançar as três cartas pelo signiﬁcado dela na vida de cada cristão
católico. “É uma caminhada cate-

quética e evangelizadora, que deseja ajudar a crescer também pela
formação, pelo aprofundamento
litúrgico e teológico, pelo discernimento da fé cristã e de suas implicações para a vida na Igreja e na
sociedade. É por isso que tenho me
empenhado nesses anos de romaria
a Trindade –, a estudar, reﬂetir, meditar e a escrever sobre a Santíssima Trindade, sobre o Creio professado pela Igreja, sobre o Pai, o Filho
e Espírito Santo” (n. 1).
Com sete capítulos, a nova Carta

A seguir, apresentamos
alguns destaques que
dão uma visão geral do
documento, que não
dispensam a leitura e o
estudo atentos da
nova Carta Pastoral
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Pastoral começa explicando “Quem
é o Espírito Santo”. O autor destaca
também que “Ele não é um intermediário, uma força ou uma luz saída
de Deus, mas o próprio Deus”. Creio
no Espírito Santo é uma valiosa Carta
Pastoral para todos os cristãos: sacerdotes, religiosas, leigos, sobretudo
para catequistas e catequizandos.
No Capítulo III, Dom Washington discorre sobre a caridade. “O
amor, que o Espírito nos faz viver
é, ao mesmo tempo, sentimento,
sabedoria, empenho e trabalho” e

ressalta que “esta Carta Pastoral,
consagrada ao Espírito Santo, pode
nos levar a concentrar a nossa reﬂexão principalmente sobre o exercício da caridade”. Já o capítulo V
trata do Sacramento da Conﬁrmação. O Espírito é ainda, conforme
Dom Washington, a esperança do
mundo. “A esperança é assim um
fruto direto do dom e da comunicação do Espírito Santo. O Espírito
é, enﬁm, a esperança do mundo: é
ele que dirige o universo e a sua
história” (n. 40).

O ESPÍRITO SANTO NOS DÁ A VIDA (CAP. I)
Somente por meio das manifestações a fé pode reconhecer progressivamente a sua misteriosa identidade. Reconhecemos, portanto, aquele
que se doa, o Espírito Santo, através dos dons que Ele nos oferece (n. 9)
A SANTÍSSIMA TRINDADE (CAP. II)
O Espírito Santo se manifesta em nós com a luz e a força que atuam
nos nossos corações, na atividade da Igreja e no mundo. Neste sentido,
Cristo age em nós através do Espírito que procede do Pai e do Filho por
meio da fé e da caridade que infunde nos nossos corações. (n. 34)
A DIVERSIDADE (CAP. III)
O Espírito suscita na Igreja uma diversidade de funções que respondem a determinados objetivos: a proclamação da palavra, a instrução, a
edificação, a ajuda recíproca e a direção, a gestão da comunidade. Todas
estas funções são, portanto, espirituais, porque se realizam sob a guia e a
assistência do único Espírito. (n. 55)

03/07/2019 17:02:19

Julho de 2019

Arquidiocese de Goiânia

5

CAPA
A IGREJA, TEMPLO DO ESPÍRITO SANTO (CAP. IV)
A Igreja é, ao mesmo tempo, corpo de Cristo, templo do Espírito
Santo e povo de Deus. Em nossa romaria a Trindade somos convidados a
meditar, sobretudo, nesta segunda dimensão da Igreja, que é “templo de
Espírito Santo”, de tal modo que possamos tirar conclusões para a nossa
vida pessoal e para o discipulado missionário. (n. 84)

A RENOVAÇÃO LITÚRGICA E A ORIENTAÇÃO PASTORAL (CAP. VI)
Cabe-nos valorizar e recuperar pastoralmente essa importante tradição goiana de amor e fé ao Espírito Santo, purificando-a naquilo que
tornou-se mera exterioridade, ritual sem significado ou crendice mágica; e trazendo para os dias de hoje essa rica tradição, como componente eclesial da fé cristã e como dimensão constitutiva da cultura do povo
goiano. (n. 153)

O ESPÍRITO VIVIFICA E ILUMINA (CAP. V)
Nesta carta desejo dar uma atenção toda especial ao sacramento ORIENTAÇÕES PASTORAIS (CAP. VII)
da confirmação. Quando os jovens o recebem, no momento em que coO objetivo pastoral desta Carta é o de favorecer uma consciência
meçam a pensar em seu próprio futuro, podem descobrir frutuosamen- maior e uma experiência mais viva da presença e da ação do Espírito
te o Espírito como guia interior e como fonte de segurança para o seu Santo, na Igreja, no mundo e na nossa vida espiritual, superando, se for
amanhã. (n. 100)
necessário. (n. 160)

Cartas Pastorais
Fotos: Rudger Remígio

CREIO EM DEUS PAI
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No ano de 2017, Dom Washington
escreveu Carta Pastoral sobre a primeira
pessoa da Santíssima Trindade, intitulada Creio em Deus Pai – Meditação sobre a
paternidade de Deus. Com 90 páginas, a
carta está dividida em 13 capítulos, nos
quais o arcebispo enfatiza que o Pai sempre estará ao nosso lado, nos protegendo
e nos guiando.
A Carta Pastoral também relata como
teve início a Festa do Divino Pai Eterno,
em Trindade, e descreve como ela tem
crescido ano a ano.

CREIO EM JESUS CRISTO
Em 2018, ele escreveu Carta Pastoral
convidando a olharmos para Jesus, salvador do mundo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Essa Carta Pastoral intitula-se Creio em Jesus Cristo – Meditação sobre
o Filho unigênito do Pai. Com 44 páginas,
a edição popular da nova Carta Pastoral
está dividida em 128 pontos. Logo nos primeiros tópicos, o autor explica como se dá
o nosso encontro com Jesus. Primeiro, reconhecendo que o Senhor está vivo entre
nós e que tal presença possibilita nosso
encontro com Ele, como filho enviado do
Pai, como Senhor da Vida que nos comunica seu Espírito (cf. Carta Pastoral, 8).
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CATEQUESE DO PAPA

Foto: Rudger Remígio

Jesus invoca Deus com confiança

Amados irmãos e irmãs!

H

oje concluímos o ciclo de
catequeses sobre o “PaiNosso”. Podemos dizer
que a oração cristã nasce
da audácia de chamar Deus com o
nome de “Pai”. Essa é a raiz da oração cristã: dizer “Pai” a Deus. Mas é
preciso coragem! Não se trata tanto de
uma fórmula, quanto de uma intimidade ﬁlial na qual somos introduzidos por graça: Jesus é o revelador do
Pai e doa-nos a familiaridade com Ele.
“Não nos deixa uma fórmula para ser
repetida maquinalmente. Como em
toda a oração vocal, é pela Palavra
de Deus que o Espírito Santo ensina

os ﬁlhos de Deus a orar ao seu Pai”
(Catecismo da Igreja Católica, 2766). O
próprio Jesus usou diversas expressões para rezar ao Pai. Se lermos com
atenção os Evangelhos, descobrimos
que essas expressões de oração que
aﬂoram aos lábios de Jesus evocam o
texto do “Pai-Nosso”.
Por exemplo, na noite do Getsêmani Jesus reza deste modo: “Abbá, Pai,
tudo te é possível; afasta de mim este
cálice! Mas não se faça o que Eu quero, e sim o que Tu queres” (Mc 14,36).
Já recordamos esse texto do Evangelho de Marcos. Como não deixar de
reconhecer nesta prece, mesmo sendo
breve, um vestígio do “Pai-Nosso”?
No meio das trevas, Jesus invoca

Deus com o nome de “Abbá”, com
conﬁança ﬁlial e, mesmo sentindo
medo e angústia, pede que se cumpra
a sua vontade.
Noutros trechos do Evangelho
Jesus insiste com os seus discípulos,
para que cultivem um espírito de
oração. A prece deve ser insistente,
e sobretudo deve incluir a recordação dos irmãos, sobretudo quando
vivem relações difíceis com eles. Jesus diz: “Quando vos levantais para
orar, se tiverdes alguma coisa contra
alguém, perdoai-lhe primeiro, para
que o vosso Pai que está no céu vos
perdoe também as vossas ofensas”
(Mc 11,24-25). Como não reconhecer
nessas expressões a concordância

com o “Pai-Nosso”? E os exemplos
poderiam ser numerosos, também
para nós.
Nos escritos de São Paulo não encontramos o texto do “Pai-Nosso”,
mas a sua presença emerge naquela
síntese maravilhosa na qual a invocação do cristão se condensa numa só
palavra: “Abbá!” (cf. Rm 8,15; Gl 4,6).
No Evangelho de Lucas, Jesus satisfaz plenamente o pedido dos discípulos que, vendo muitas vezes que
Ele se afasta e se imerge na oração, um
dia decidem-se a pedir-lhe: “Senhor,
ensina-nos a orar, como João – o Batista – também ensinou os seus discípulos” (11, 1). E então o Mestre ensinou-lhes a oração ao Pai.

O protagonista de cada oração cristã é o Espírito Santo
Considerando o Novo Testamento no seu conjunto, vê-se claramente
que o primeiro protagonista de cada
oração cristã é o Espírito Santo. Mas
não esqueçamos isto: protagonista de cada oração cristã é o Espírito
Santo. Nós nunca poderíamos rezar
sem a força do Espírito Santo. É Ele
que reza em nós e nos move a rezar
bem. Podemos pedir ao Espírito que
nos ensine a rezar, pois ele é o protagonista, aquele que faz a verdadeira
oração em nós. Ele sopra no coração
de cada um de nós, que somos discípulos de Jesus. O Espírito torna-nos
capazes de rezar como ﬁlhos de Deus,
como realmente somos mediante o
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Batismo. O Espírito faz-nos rezar no
“sulco” que Jesus escavou para nós.
Este é o mistério da oração cristã: por
graça somos atraídos naquele diálogo
de amor da Santíssima Trindade.
Jesus rezava assim. Algumas vezes
usou expressões que certamente estão
muito distantes do texto do “Pai-Nosso”. Pensemos nas palavras iniciais
do salmo 22, que Jesus pronuncia na
cruz: “Meu Deus, meu Deus, por que
me abandonaste? ” (Mt 27,46). Pode
o Pai celeste abandonar o seu Filho?
Claro que não. Contudo o amor por
nós, pecadores, levou Jesus até este
ponto: até experimentar o abandono
de Deus, a sua distância, pois assu-

miu sobre si todos os nossos pecados.
Mas também no grito angustiado,
permanece o “meu Deus, meu Deus”.
Naquele “meu” está o núcleo da relação com o Pai, está o fulcro da fé e
da oração.
Eis por que, a partir deste fulcro,
um cristão pode rezar em qualquer
situação. Pode assumir todas as orações da Bíblia, especialmente dos
Salmos; mas pode rezar também com
tantas expressões que em milênios
de história brotaram do coração dos
homens. E ao Pai nunca deixemos
de falar dos nossos irmãos e irmãs
em humanidade, para que nenhum
deles, sobretudo os pobres, perma-

neça sem uma consolação nem uma
porção de amor.
No ﬁnal desta catequese, podemos
repetir aquela oração de Jesus: “Bendigo-te, ó Pai, Senhor do Céu e da Terra, porque escondeste estas coisas aos
sábios e aos inteligentes e as revelaste
aos pequeninos” (Lc 10,21). Para rezar
devemos fazer-nos pequeninos, para
que o Espírito Santo venha em nós e
seja Ele quem nos guia na oração.

Audiência Geral
22 de maio de 2019
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VIDA CRISTÃ

HUMBERTO AIDAR

A

conteceu, mais uma vez,
a maior festa do mundo
dedicada ao Divino Pai
Eterno. Esse é o momento
em que nós cristãos manifestamos
nossa crença por meio desse evento
mundialmente conhecido, oriundo
de nosso estado. A festa em louvor
ao Divino Pai Eterno é a segunda
maior celebração religiosa ligada ao
catolicismo do Brasil e, este ano, recebeu cerca de três milhões de ﬁéis.
O crescimento da festa é resultado do trabalho constante conduzido de forma virtuosa pelos
missionários redentoristas e, invariavelmente, sob o pastoreio afetuoso e resoluto de Dom Washington
Cruz, arcebispo da Arquidiocese de
Goiânia. Eu, mais uma vez, estive
presente e completei 25 anos de veneração. Trindade abriu os braços
para celebrar os dez dias de adoração ao Divino Pai Eterno e receber

peregrinos de todas as partes do
mundo. Isso nos enche de alegria,
uma vez que mostra ao Brasil o
quanto nosso povo é hospitaleiro,
acolhedor e afável.
O reitor do Santuário-Basílica do
Divino Pai Eterno, Pe. Robson de
Oliveira, disse que o tema “Sedes
Santos como Vosso Pai é Santo” foi
um convite à reﬂexão sobre a santidade, que levou o devoto a um reabastecimento de sua fé, com a realização de 139 missas, 45 novenas, 11
procissões, além de batizados, vigílias, alvoradas e conﬁssões. Durante
os dez dias de evento, ﬁquei comovido em assistir e integrar o conjunto
de milhões de ﬁéis que percorreram
os 18 km da Rodovia dos Romeiros
em direção à capital da fé. Como
não se emocionar com a Romaria
dos Carros de Boi que, anualmente,
apresenta um exemplo de credulidade? A pluralidade testemunhada
na longa jornada praticada a partir
de cidades do interior de Goiás e de
estados próximos e percorrida por
pessoas de todas as idades nos faz
ter a certeza que o dito popular “a fé
move montanhas” é, de fato, posta
em prática.
Ao chegar a Trindade, centenas
de carros de boi desﬁlam pelo car-

Ali, se reúnem pessoas de todas as
classes sociais, em que as diferenças
são sepultadas pelo poder da crença
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Trindade: um momento de fé e devoção

reiródromo ao som de berrantes.
Por esse conjunto de eventos, esses
são, portanto, dias muito especiais.
Tamanha é a representatividade
do acontecimento que o Conselho
Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) aprovou, em setembro de
2016, o reconhecimento da Romaria
de Carros de Bois da Festa do Divino Pai Eterno de Trindade como patrimônio cultural brasileiro. Inclusive, vale ressaltar que, com o passar
dos anos, a festa ganhou contorno
nacional, porque há algum tempo
várias televisões transmitem as missas e celebrações.
Agora, por meio da recém-inaugurada TV Pai Eterno, que representa um marco para a história da
Associação Filhos do Pai Eterno, faz
chegar louvor e adoração às casas de
milhões de brasileiros com 24 horas
de programação de fé e devoção. Por
tudo isso, ao longo dos anos, Trin-

dade se transformou num elo onde
o mendigo e o pecunioso se encontram em profunda comunhão. Ali,
se reúnem pessoas de todas as classes sociais, em que as diferenças são
sepultadas pelo poder da crença.
Os encontros familiares são frequentes, o comércio se agita numa
dinâmica movimentada pela fé. Orgulha-me e envaidece Goiás o fato
de Trindade ser um dos maiores
pontos turísticos religiosos do país
e uma das cidades brasileiras que
mais atrai peregrinos. Já são mais de
170 anos de celebração ao Divino Pai
Eterno que nasceu, se consolidou e
tem crescido a partir do nosso estado. Assim, há um fortalecimento da
economia regional, da própria história goiana e da tradição que tem
atingido o país todo. Trindade apresenta, nos âmbitos nacional e internacional, a cultura, a religiosidade,
os atrativos e as potencialidades da
nossa terra.
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LEITURA ORANTE

‘‘Aquele que usou de misericórdia
para com ele’’ (Lc 10,36-37)
ROMÁRIO DOMINGOS DA SILVA (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o 15º Domingo do Tempo Comum, a liturgia nos propõe
a reﬂetir sobre a parábola do
Bom samaritano. Com o Evangelho, podemos perceber que o sacerdote e o levita faziam o papel das pessoas
que possuíam crédito entre a população
– pessoas de boa índole que viviam para
servir. O samaritano era a imagem mais
odiada na Galileia e na Judeia, ainda que
também fosse judeu, de uma forma ou
de outra.
No entanto, é exatamente o samaritano que se tornará o próximo, o irmão daquela vítima da maldade humana. O bom
samaritano é aquele que usa do perdão,

da misericórdia para quem o feriu, para
quem o machucou.
Caríssimos irmãos e irmãs, o samaritano foi muito bom, porque ele não só cuidou daquele homem que havia caído na
mão dos assaltantes, fez mais do que isso.
Ele venceu seu orgulho, venceu a rivalidade histórica, venceu o desprezo, venceu as
situações passadas e ultrapassadas que haviam nas relações entre os judeus e os samaritanos. Ele venceu o seu próprio coração, não deixou que o sentimento da vingança, do desprezo tomassem conta dele.
Com essa parábola, Jesus nos ensina
e exige de nós atitudes de um homem de
“novo coração”, capaz de compadecer
diante dos sofrimentos alheios. Coragem!
Ter um coração novo nos aproxima do
Verdadeiro Coração.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Gn 28,10-22a; Mt 9,18-26. 3ª-f.: Gn 32,23-33; Mt 9,32-38. 4ª-f.: Gn 41,55-57; 42,5-7a.1724a; Mt 10,1-7. 5ª-f.: Gn 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Mt 10,7-15. 6ª-f.: Gn 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23. Sábado: Gn 49,
29-32; 50,15-26a; Mt 10, 24-33. Domingo: 15º Domingo do Tempo Comum: Dt 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 10,25-37 (página 1286 – Bíblia
das Edições CNBB).
1. Ambiente de oração: Eleve o pensamento a Deus. Respire lentamente, procurando acalmar o coração. Após
um breve momento de silêncio, faça o sinal da cruz. Invoque a luz do Espírito Santo, se preferir cante: “a nós
descei divina Luz...”
2. Leitura atenta da Palavra: Leia o Evangelho com
calma. Leia uma, duas ou mais vezes. Deixe ser iluminado pela Palavra da Escritura. Identiﬁque, no texto,
as palavras de Jesus, de seus ensinamentos, ou frases
que chamaram sua atenção. Deixe ser conduzido pelo
Espírito Santo.
3. Meditação: Procure ver detalhes, no texto, como: o
lugar, as ações de Jesus, do sacerdote, do levita e do samaritano. Imagine a cena do Evangelho. Contemple-a.
Viva-a.
4. Oração: Por ﬁm, reze! Reze! Reze! Gaste um bom tempo na oração. Agradeça a Deus por este momento de
oração e renove o seu compromisso com Ele.
14° Domingo do Tempo Comum – Ano C. Liturgia da Palavra: Dt 30,10-14; Sl (68) (69),14.17.30-31.33-34.36ab.37
(R/. cf. 33); Cl 1,15-20; Lc 10, 25-37 (Bom samaritano).

A Universidade Aberta à Terceira Idade (Unati) – projeto do Programa de Gerontologia Social da PUC Goiás –,
fará matrículas de alunos veteranos de 29 de julho a 2 de
agosto. Para novos interessados em frequentar as aulas e
atividades oferecidas em seu programa, a matrícula será
nos dias 5 e 6 de agosto. A participação é aberta à comunidade e o pré-requisito é ter 60 anos ou mais.
Contato: (62) 3946-1175 e 3946-1339.

Projeto para a

TERCEIRA IDADE
abre matrículas
neste mês
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AULA INAUGURAL
A aula inaugural da Unati, no próximo semestre, será
ministrada no dia 14 de agosto, às 14h, pela médica Liliane Aparecida Soares, que abordará o tema “Saúde
Óssea e Articular”. O local é a Escola de Formação de
Professores e Humanidades, na Área 6. Os participantes
vão receber certificado de quatro horas.
A entrada é gratuita!
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