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Siga-nos
Foto: Afipe (Danilo Eduardo e Rodolfo Carvalhaes)
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ROMARIA DO DIVINO PAI ETERNO
3,2 milhões de romeiros em 2019
Rumo aos 180 anos de devoção
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PALAVRA DO ARCEBISPO

CREIO NA
TRINDADE SANTA

A

caminhada para Trindade é
bem mais que a locomoção
de nosso corpo físico para um
templo. É, sobretudo, uma
caminhada espiritual, que supõe um
itinerário orante e um crescimento interior. É uma caminhada comunitária
que ediﬁca e forma o povo de Deus, a
Igreja viva e palpitante, unida entre si
e em torno do Senhor. É por isso que
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
tenho me empenhado – nesses anos de
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
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.
CREIO EM DEUS PAI
No ano de 2017, escrevi uma carta pastoral sobre a primeira pessoa da Santíssima Trindade, intitulada Creio em Deus Pai – Meditação sobre a paternidade de Deus. Essa verdade sublime não a
teríamos jamais conhecido, se Jesus, como ele mesmo aﬁrma, não
no-la tivesse revelado. A magna carta desta revelação é o Pai nosso.
Nele, o Senhor nos ensina a tratar a Deus como o Pai nosso que está
nos céus (Mt 6,9).
CREIO EM JESUS CRISTO
No ano de 2018, escrevi outra 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. As palavras de
Jesus são palavras de vida para todo ser humano. Jesus anuncia a
vida do mundo novo de Deus na paz e na justiça. O seu amor é até
o ﬁm, até o sofrimento e à morte, englobando assim toda a nossa
realidade humana e libertando-nos em profundidade. Com a Ressurreição de Jesus, o Pai se torna nossa garantia de vida nova e da
verdadeira liberdade.
CREIO NO ESPÍRITO SANTO
Em 2019, desejei ouvir com urgência o chamado da fé da Igreja,
“sempre antiga e sempre nova”, para nos aproximar mais da pessoa e da ação do Espírito Santo Paráclito, “Senhor que dá a vida”.
Por isso, a Carta Pastoral deste ano tem como título: Creio no Espírito Santo – Meditação sobre a vida no Espírito. “A partir de Pentecostes, a Igreja experimenta de imediato as fecundas irrupções
do Espírito, vitalidade divina que se expressa em diversos dons e
carismas (1Cor 12,1-11) e variados ofícios que ediﬁcam a Igreja e
servem à Evangelização (1Cor 12,28-29). O Espírito na Igreja forja
missionários decididos e corajosos como Pedro (At 4,13) e Paulo
(At 13,9), indica os lugares que devem ser evangelizados e escolhe
aqueles que devem fazê-lo” (At 13,2).
“Que o Deus da Esperança vos cumule de toda alegria e paz em
vossa fé. A ﬁm de que a vossa esperança transborde pela ação do
Espírito Santo” (Rm 15,13). Com essas palavras de São Paulo, invoco a Deus, para cada um dos romeiros do Divino Pai Eterno, para
toda a comunidade arquidiocesana e para você, a paz e a alegria
que nascem do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que
derramou em nossos corações o Espírito Santo. (Introdução da Carta
Pastoral sobre o Espírito Santo, lançada na Festa do Divino Pai Eterno de
2019, em Trindade – resumo).

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
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Editorial
A Festa em honra ao Divino
Pai Eterno, em Trindade (GO),
cresce a cada ano e já é considerada a segunda maior romaria do
Brasil e a primeira no mundo dedicada ao Padroeiro. Neste ano,
foram acolhidos, nos dez dias de
romaria, 3,2 milhões de romeiros
vindos das mais diversas regiões
do país e até do exterior. É motivo de graça e louvor. Por isso, o
Santuário-Basílica lançou o Jubileu dos 180 anos da devoção, que
deverá ser celebrado no próximo
ano. O Jornal Encontro Semanal
apresenta também, nesta edição,
a Palavra do Arcebispo, sobre as

três cartas pastorais que ele escreveu sobre a Santíssima Trindade,
com destaque para a terceira, lançada no encerramento da Festa
do Divino Pai Eterno, neste ano:
Creio no Espírito Santo – Meditação
sobre a vida no Espírito. Aproveite
o nosso conteúdo.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Fique por dentro
Arcebispo lança sua 17ª Carta Pastoral
Creio no Espírito Santo – Meditação sobre
a vida no Espírito
Foto: Rudger Remígio

2

Arquidiocese de Goiânia

No encerramento da Romaria do Divino Pai Eterno 2019, no dia 7 de julho,
foi celebrada a Missa Solene, no altar
externo do Santuário-Basílica do Divino
Pai Eterno, em Trindade (GO), com a presença de autoridades políticas e eclesiásticas. Entre elas, o governador do estado
de Goiás, Ronaldo Caiado; o prefeito
de Trindade, Jânio Darrot; o prefeito de
Goiânia, Iris Rezende; o arcebispo da Arquidiocese de Goiânia, Dom Washington
Cruz e o Superior Provincial dos Redentoristas de Goiás, padre André Ricardo.
Milhares de romeiros também participaram da Missa Solene de encerramento da Festa, presidida pelo reitor do
Santuário-Basílica do Divino Pai Eterno,
padre Robson de Oliveira, que destacou
o tema da Romaria 2019: “Sede Santos
como Vosso Pai é Santo”. “A santidade é
a vocação, o grande chamado do Pai para
todos os cristãos. Que sejamos diferentes
da realidade mundana, porque Deus é

santo e puro e Ele quer que seu povo seja
luz na vida das outras pessoas!”, aﬁrmou.
Dom Washington aproveitou a celebração para lançar sua 17ª Carta Pastoral, continuação de uma catequese que o arcebispo
vem fazendo sobre a Santíssima Trindade.
Na primeira Carta Pastoral, lançada em
2017, ele escreveu sobre o amor paterno de
Deus; na segunda sobre Jesus, o ﬁlho unigênito do Pai; e a terceira edição tem como
tema o Espírito Santo. Essa Carta Pastoral é
direcionada a todo povo de Deus presente
na Arquidiocese de Goiânia. “Hoje é um
dia de muita alegria. É a 17ª festa do Pai
Eterno que participo, desde que sou arcebispo de Goiânia. É um momento ímpar, é
uma festa que rendemos louvor e glória a
Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E nós gostamos de estar presentes para nos unir ao
coro dos que vêm abraçar o Pai, receber o
Filho e ser habitado pelo Espírito Santo paráclito”, aﬁrmou. Conﬁra a Carta Pastoral
no site da Arquidiocese de Goiânia.
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Arquidiocese de Goiânia sedia
Mutirão Brasileiro de Comunicação
ELIANE BORGES

Grandes profissionais vão abordar
Comunicação, Democracia
e Responsabilidade Social

F

altam somente três dias para
o início do 11º Mutirão Brasileiro de Comunicação (Muticom 2019), que será sediado
pela Arquidiocese de Goiânia, de
18 a 21 deste mês, no Centro Pastoral Dom Fernando (CPDF). O tema
desta edição é Comunicação, Democracia e Responsabilidade Social.
Promovido pela Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), o Muticom é realizado a
cada dois anos, com o objetivo de
colaborar para a ediﬁcação de uma
comunicação social cada vez mais
qualiﬁcada, inovadora e comprometida com a verdade, a paz e o
bem comum em nosso país. Para
tanto, proporciona espaços de diálogo e troca de conhecimento entre grandes proﬁssionais da área
e membros da Igreja.
Representantes de praticamente
todos os estados do Brasil vão participar desse Mutirão Brasileiro de
Comunicação, muitos reunidos em
caravanas. São leigos atuantes em
diversas pastorais e movimentos,
como a Pastoral da Comunicação,
mas também 9 bispos, 80 padres,
diversos religiosos, religiosas e seminaristas; acadêmicos e professores de Jornalismo e de Publicidade e
Propaganda, entre eles um grupo de
50 inscritos da PUC Goiás; jornalistas e comunicadores de veículos lo-

cais e nacionais, principalmente de
redes católicas.
CIDADE DA COMUNHÃO
A programação do Muticom 2019
inclui oito conferências principais
e outras 26, distribuídas em três Trilhas do Conhecimento, sintonizadas com o tema do evento. Serão
31 palestrantes, entre proﬁssionais,
pesquisadores, docentes e escritores
da área de Comunicação. Tudo isso
para transformar o CPDF na Cidade
da Comunhão, denominação que
deﬁne o conceito do evento.
Apresentações culturais vão encerrar a programação de cada dia, e
o Muticom será palco para a entre-

ga do Prêmio de Comunicação da
CNBB, às 20h do dia 20, também com
atrações artísticas.
Esta edição do encontro terá encerramento oﬁcial no dia 21 (domingo), em celebração de ação de graças, no Santuário-Basílica do Divino
Pai Eterno, em Trindade.
ABERTURA
A solenidade de abertura terá início às 16h30 do dia 18, no Auditório
Mãe da Igreja do CPDF, com a presença de Dom Joaquim Mol, presidente
da Comissão Pastoral para a Comunicação da CNBB; do arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom Washington Cruz; e de muitas outras autori-

dades eclesiais e civis. Em seguida,
o pesquisador, professor e escritor,
Dr. Moisés Sbardelotto, apresentará
reﬂexão sobre Midiatização e Responsabilidades na Igreja e no Mundo. Logo
após, às 17h50, será realizado o lançamento do livro Os Papas na Comunicação, das professoras doutoras Ir.
Helena Corazza e Ir. Joana Puntel.
As inscrições on-line já foram
encerradas, mas ainda serão aceitas
no local do evento. O valor é de R$
180,00. Conﬁra os grandes nomes
que vão assessorar o Muticom 2019
e os temas que eles vão abordar,
acessando o site: muticom.com.br
Ainda há tempo de participar!

Aberto edital do Fundo de Solidariedade
para viabilizar projetos sobre políticas públicas
A Arquidiocese abriu, nesta semana,
edital do Fundo Arquidiocesano de Solidariedade (FAS) 2019, com o objetivo
de selecionar projetos de obras sociais,
pastorais e movimentos, para serem
contemplados com recursos do FAS. O
período de inscrições começou no dia 9
e termina em 19 de agosto próximo. O resultado será divulgado no dia 3 de setembro. Confira o edital no site da arquidiocese: www.arquidiocesedegoiania.org.br
O objetivo geral do edital é “estimular a participação em políticas públicas, à
luz da Palavra de Deus e da Doutrina Social da Igreja, para fortalecer a cidadania
e o bem comum, sinais de fraternidade”.
Para concorrer nesse processo seletivo, o principal critério é que as ações previstas nos projetos tenham total identificação com a Campanha da Fraternidade
2019, promovida nacionalmente pela
CNBB, que neste ano tem como tema
“Fraternidade e Políticas Públicas”.
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No anexo I do edital está indicado o
modelo para elaboração do projeto. No
anexo II consta o roteiro para prestação
de contas, que deverá ser usado pelos
projetos que forem contemplados com
recursos.
A avaliação dos projetos inscritos será
realizada pelo Conselho Gestor do Fundo
Arquidiocesano de Solidariedade, composto pelo coordenador de pastoral da
Arquidiocese de Goiânia, o coordenador
para Ação Social, o secretário executivo da
Coordenação de Pastoral Arquidiocesana
e dois leigos escolhidos pelo coordenador
arquidiocesano de pastoral.
ORIGEM DO FAS
O Fundo Arquidiocesano de Solidariedade é formado pelos recursos oriundos da Coleta Nacional da Solidariedade,
que foi realizada no Domingo de Ramos,
em 14 de abril deste ano. Do total arrecadado, 60% é destinado ao Fundo Dio-

cesano de Solidariedade e o restante ao
Fundo Nacional de Solidariedade. Com
esse recurso, a Igreja exerce seu cuidado

pastoral com os mais necessitados,
em vista de diminuir as desigualdades
sociais que nos afetam.

INSCRIÇÕES
A inscrição será efetivada mediante a entrega do projeto no Secretariado Arquidiocesano para Ação Evangelizadora, situado na Cúria Metropolitana, até o
dia 19 de agosto. Endereço: Praça Dom Emanuel, s/n, Centro, Goiânia. Constam
entre as principais informações do edital do FAS as seguintes observações:
– No ato da inscrição, os projetos completos deverão ser entregues impressos
e em arquivo eletrônico no formato PDF, em pen drive.
– É necessário anexar carta de apresentação do padre responsável pela paróquia abrangida pelo projeto apresentado, ou carta do assistente eclesiástico
que atenda o movimento ou pastoral.
– Poderão ser inscritos mais de um projeto de cada proponente (paróquia, pastoral ou movimento), mas somente um será aprovado.
– Não serão aceitas inscrições que não atendam aos requisitos do edital, nem
as que forem entregues fora do prazo estabelecido.
– Antes de inscrever um projeto, os interessados devem ler atentamente o edital do Fundo Arquidiocesano de Solidariedade, pois o ato da inscrição pressupõe concordância com todos os seus termos.
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CAPA

Fé, devoção e tradição no coração do Brasil
FÚLVIO COSTA

N

o dia 7 de julho, foi encerrada
mais uma Festa ao Divino Pai
Eterno, em Trindade (GO). O
evento começou no dia 28 de junho.
Foram dez dias de romaria, que atraiu
3,2 milhões de romeiros, segundo dados oﬁciais da Associação Filhos do

Pai Eterno (Aﬁpe), superando assim
o último ano que atraiu 3 milhões no
mesmo período. Foram celebradas,
neste ano, 139 missas, 45 novenas,
27 orações do terço e 11 procissões,
além de centenas de batizados e conﬁssões, alvoradas e vigílias.

CARREIROS

reiros deixam suas casas muitos dias
antes do início da festa para pedir
ou agradecer ao Divino Pai Eterno
pelas graças alcançadas. São longos
percursos feitos em estrada de chão,
enfrentando sol, poeira, frio e calor
até chegar a Trindade.

CAVALEIROS E MULADEIROS
meu irmão. Então, para mim, é tudo
muito bonito. Venho aqui desde 1989.
Na primeira vez, eram apenas 23 carros de boi. Tenho muitos motivos
para agradecer, especialmente por
questões relacionadas à saúde e pelo
livramento de acidentes”, contou Sebastião de Carvalho, carreiro de Cezarina (GO), à reportagem da Aﬁpe.

Outro momento marcante, durante a festa, é o desﬁle de cavaleiros e muladeiros pelas ruas de
Trindade, que neste ano reuniu
5 mil pessoas, saindo da Praça da
igreja matriz, onde recebem a bênção com água benta. Assim como
os carreiros, eles também saem
de diversas cidades do interior de
Goiás rumo à capital da fé para
render graças ao Divino Pai Eterno. “A gente é romeiro há muitos

anos, mas é a minha primeira vez
cavalgando. É uma satisfação muito grande estar aqui e peço para o
Divino Pai Eterno abençoar todo
mundo que participa da Festa, que
é maravilhosa”, aﬁrmou em entrevista à Aﬁpe, a cavaleira Lidiane
Marques, que veio de Caldazinha
(GO). Devota, ela fez o percurso
até Trindade, pela primeira vez a
cavalo, junto com o ﬁlho João Lucas, de apenas quatro anos.
Fotos: Afipe (Danilo Eduardo e Rodolfo Carvalhaes)

Neste ano, a celebração dos carreiros aconteceu no ﬁm da tarde do dia
6. Bem trajados e coloridos, eles são
identiﬁcados pelos chapéus, botas
e os carros de boi. Os cânticos tradicionais em ritmo de moda sertaneja não podem faltar. “É muito bom
estar aqui com familiares e amigos.
Este ano, pela primeira vez, eu trouxe

Mas o que se pode dizer das peculiaridades da Festa de Trindade
em relação às outras celebrações
religiosas e devocionais espalhadas
pelo Brasil? É marcante a simplicidade do povo e a união que se faz
do cotidiano da vida com a fé. Car-

PEREGRINAÇÃO
A festa tem acolhido uma variedade cada vez maior de romarias,
como romaria dos motociclistas, dos
militares, da Polícia Civil, da Vila
São Cottolengo, da Arquidiocese de
Goiânia, entre outras, que percorrem os 22 km da Rodovia dos Romeiros, do Trevo do Pe. Pelágio, em
Goiânia, até o Santuário-Basílica,
em Trindade.
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Uma novidade deste ano foram
os encontros “Palavra do Pai”, que
aconteceram, no Cineteatro Aﬁpe,
com o Pe. Robson de Oliveira, reitor
do Santuário-Basílica. Os encontros
aconteceram nos dias 29 e 30 de junho e de 4 a 6 de julho, sempre às
10h. Foram momentos de conversa
descontraída com o povo, mas de
aprofundamento bíblico.

FOLIA
A Folia também faz parte da
programação oﬁcial da Festa do
Divino Pai Eterno. A tradicional
Missa dos Foliões é marcada por
cânticos e versos da Folia de Reis,
tradicional cultura popular do in-

terior goiano. A celebração foi presidida no dia 6 de julho, no Santuário-Basílica, pelo padre Edimilson
Luiz de Almeida, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Penha, em
Jaraguá (GO).
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CAPA

JUBILEU

SHOWS
Desde 2011 não eram realizados shows na Festa do Divino Pai Eterno.
Neste ano, a iniciativa voltou a ser realizada com apresentações do Pe. Fábio de Melo, no dia 4, e do cantor sertanejo de raiz, Sérgio Reis, na noite do
dia 5. As duas apresentações aconteceram na Praça do Santuário e reuniram milhares de pessoas.

ENCERRAMENTO DO MUTICOM
Para que os participantes do 11º
Mutirão Brasileiro de Comunicação
conheçam a devoção ao Divino Pai
Eterno, o evento se encerrará em
Trindade, no dia 21 de julho. “A programação na capital da fé prevê um
tour pelo santuário e apresentação
do Ano Jubilar de 180 anos da de-
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voção. Haverá ainda um momento
litúrgico, visita à sala dos milagres
e ao Santuário-Basílica, que está em
construção. O dia será encerrado
com um almoço no Hotel Ligori”,
aﬁrmou Ricardo Rocha, coordenador
de produção e membro da comissão
organizadora do 11º Muticom.

Ao fim da celebração de encerramento da Festa, neste ano, foi
lançado o Ano Jubilar de 180 anos
da Devoção ao Divino Pai Eterno,
que serão completados em 2020.
Em 1840, aconteceu o milagroso
encontro do Medalhão que originou a Romaria de Trindade, hoje, a
maior Festa do mundo em louvor
ao Pai Eterno e a segunda maior
do Brasil. Também em 2020, o
município de Trindade completará seus 100 anos de emancipação
política. Para marcar os eventos
relacionados ao Jubileu, foi criado
um Selo Comemorativo. A partir
da gravura do artista goiano Silvio
Morais, o selo é composto por elementos que remetem ao futuro da
devoção ao Pai Eterno no coração
do Brasil.
SELO
Tem o formato do Medalhão de
barro cozido que foi encontrado
na região do Barro Preto de Goiás,
atual Trindade. Ele é composto
por elementos que remetem à trajetória da devoção que conquistou o Brasil. Nele, estão presentes
o casal Constantino Xavier Maria e
Ana Rosa de Oliveira, que deram
início à devoção, ao encontrarem
o Medalhão.

O Medalhão traz as figuras do
Pai, do Filho e do Espírito Santo
coroando a Virgem Maria. Existe
ainda a silhueta da nova Casa do
Pai que expressa o novo local que
guardará esta devoção e acolherá os filhos e filhas do Pai Eterno.
Por último, a fé, simbolizada pelos
raios que saem da nova Casa do
Pai e que representam a difusão
desta devoção a todo o mundo,
anunciando que Deus é Pai Eterno
e que somos todos irmãos.
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CATEQUESE DO PAPA

Foto: Rudger Remígio

A salvação é um dom gratuito
Amados irmãos e irmãs!

C

omeçamos hoje um percurso de catequeses sobre
o Livro dos Atos dos Apóstolos. Esse livro bíblico, escrito por São Lucas evangelista, fala-nos da viagem – de uma viagem:
mas de qual viagem? Da viagem do
Evangelho no mundo e mostra-nos a
maravilhosa ligação entre a Palavra de Deus e o Espírito Santo que
inaugura o tempo da evangelização. Os protagonistas dos Atos são
precisamente um “casal” vivaz e
eﬁcaz: a Palavra e o Espírito.
Deus “envia a sua mensagem à
terra” e “a sua palavra corre veloz”
– diz o Salmo (147,4). A Palavra de
Deus corre, é dinâmica, irriga todo
o terreno sobre o qual cai. E qual é
a sua força? São Lucas diz-nos que
a palavra humana se torna eﬁcaz
não graças à retórica, que é a arte
de falar bem, mas graças ao Espírito Santo, que é a dýnamis de Deus, a
dinâmica de Deus, a sua força, que
tem o poder de puriﬁcar a palavra,
de a tornar portadora de vida. Por
exemplo, na Bíblia há histórias, palavras humanas; mas qual é a diferença entre a Bíblia e um livro de
história? Que as palavras da Bíblia
são tiradas do Espírito Santo o qual
dá uma força muito grande, uma
força diversa e ajuda-nos a ﬁm de
que aquela palavra seja semente
de santidade, semente de vida, seja
eﬁcaz. Quando o Espírito visita a
palavra humana ela torna-se dinâmica, como “dinamite”, isto é,
capaz de acender os corações e de
fazer saltar esquemas, resistências
e muros de divisão, abrindo caminhos novos e dilatando os conﬁns
do povo de Deus. E veremos isso
no percurso destas catequeses, no
livro dos Atos dos Apóstolos.
Aquele que confere sonoridade
vibrante e incisividade à nossa palavra humana tão frágil, capaz até de
mentir e de se subtrair às próprias
responsabilidades, é unicamente o
Espírito Santo, por meio do qual o
Filho de Deus foi gerado; o Espírito
que o ungiu e amparou na missão;
o Espírito graças ao qual escolheu
os seus apóstolos e que garantiu
ao seu anúncio a perseverança e a
fecundidade, como as garante também hoje ao nosso anúncio.
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É com a oração que
se vence a solidão,
a tentação, a suspeita
e se abre o coração à
comunhão
O Evangelho conclui-se com a
ressurreição e a ascensão de Jesus,
e a narração dos Atos dos Apóstolos começa precisamente por aqui,
pela superabundância da vida
do ressuscitado infundida na sua
Igreja. São Lucas diz-nos que Jesus “apareceu vivo depois da sua
paixão e deu-lhes disso numerosas provas com as suas aparições,
durante quarenta dias, e falando-lhes também a respeito do Reino
de Deus” (At 1,3). O Ressuscitado,
Jesus Ressuscitado realiza gestos
humaníssimos, como partilhar a
refeição com os seus, e convida-os
a viver conﬁantes na expetativa
do cumprimento da promessa do
Pai: “sereis batizados no Espírito
Santo” (At 1,5).
Com efeito, o batismo no Espírito Santo é a experiência que nos
permite entrar numa comunhão
pessoal com Deus e participar na
sua vontade salvíﬁca universal,
adquirindo o talento da parresia, a

coragem, ou seja, a capacidade de
pronunciar uma palavra “como
ﬁlhos de Deus”, não só como homens, mas como ﬁlhos de Deus:
uma palavra límpida, livre, eﬁcaz,
cheia de amor a Cristo e aos irmãos.
Portanto, não é preciso lutar
para conquistar ou merecer o dom
de Deus. Tudo é concedido gratuitamente e no devido momento. O Senhor dá tudo de graça. A salvação
não se compra, não se paga: é um
dom gratuito. Diante da ansiedade de conhecer antecipadamente
o tempo no qual acontecerão os
eventos por Ele anunciados, Jesus
responde aos seus: “Não vos compete saber os tempos nem os momentos que o Pai ﬁxou com a sua
autoridade. Mas ides receber uma
força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a
Judeia e Samaria e até aos conﬁns
do mundo” (At 1,7-8).
O Ressuscitado convida os seus
a não viver com ansiedade o presente, mas a fazer aliança com o
tempo, a saber esperar o desvendar-se de uma história sagrada que
nunca se interrompeu, mas que
progride, que vai sempre em frente; a saber aguardar os “passos” de
Deus, Senhor do tempo e do espaço. O Ressuscitado convida os seus
a não “fabricar” sozinhos a missão,
mas a aguardar que seja o Pai a
dinamizar os seus corações com o

seu Espírito, a ﬁm de se poderem
engajar num testemunho missionário capaz de se irradiar de Jerusalém até à Samaria e de ultrapassar
os conﬁns de Israel e alcançar as
periferias do mundo.
Os Apóstolos vivem juntos essa
expetativa, vivem-na como família
do Senhor, na sala de cima ou cenáculo, cujas paredes ainda são testemunhas do dom com o qual Jesus
se entregou aos seus na Eucaristia.
E de que modo aguardam a força,
a dýnamis de Deus? Rezando com
perseverança, como se não fossem
muitos, mas um só. Rezando em unidade e com perseverança. Com efeito, é com a oração que se vence a solidão, a tentação, a suspeita e se abre
o coração à comunhão. A presença
das mulheres e de Maria, a mãe de
Jesus, intensiﬁca esta experiência:
elas foram as primeiras que aprenderam do Mestre a testemunhar a
ﬁdelidade do amor e a força da comunhão que vence qualquer receio.
Peçamos também ao Senhor a
paciência de aguardar os seus passos, de não querermos “fabricar” a
sua obra e de permanecer dóceis rezando, invocando o Espírito e cultivando a arte da comunhão eclesial.

Audiência Geral
29 de maio de 2019
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ACONTECEU

Fotos: Rudger Remígio

Padres rezam pelo ministério
sacerdotal em Jornada de Oração
pela Santificação do Clero

Arquidiocese de Goiânia é
representada em Congresso
na União Europeia

Pe. Amauri (7º da esq. para dir.) e outros participantes

No dia 28 de junho, a Igreja Católica
no mundo inteiro celebrou a Solenidade
do Sagrado Coração de Jesus e também
o Dia Mundial de Oração pela Santiﬁcação dos Sacerdotes.
Estabelecido pelo papa João Paulo II,
em 25 de março de 1995, o Dia Mundial
de Oração tem o objetivo de promover
um momento de espiritualidade e recolhimento por parte do clero e convocar
os ﬁéis a rezar pela santiﬁcação dos padres de todo o mundo, em especial, pelos padres de sua comunidade.
Na Arquidiocese de Goiânia aconteceu uma manhã de oração, adoração
e encontro com os padres, na Paróquia
Sagrado Coração de Jesus, na Vila Nova.
Na primeira parte da manhã, o bispo
auxiliar Dom Moacir Silva Arantes fez
uma fala aos padres presentes, pedindo
que aproveitassem o Dia de Oração pela
Santiﬁcação do Clero, para rezar por
eles mesmos e por todos os sacerdotes
do mundo. “Hoje é o dia especial para
que nós, sacerdotes do Senhor, rezemos
pelo nosso ministério e por todos os
nossos irmãos padres. É também o dia
de reforçarmos o nosso compromisso
com o Senhor, que nos chamou para
pastorear o seu povo.”

EDICAO 269 - DIAGRAMADO.indd 7

MISSA DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Para celebrar também esse dia solene, aconteceu, na mesma paróquia, o
Encontro Arquidiocesano do Apostolado da Oração. O movimento presente
em várias paróquias se encontrou para
celebrar a devoção ao Sagrado Coração
de Jesus. A celebração foi presidida por
Dom Washington Cruz e contou com a
participação dos ﬁéis que lotaram a paróquia.
Na homilia, o arcebispo fez comentários sobre a espiritualidade deste movimento tão precioso na vida da Igreja.
“A espiritualidade se baseia no oferecimento do dia, na vivência da Eucaristia,
na devoção especial a Nossa Senhora,
rezando diariamente o terço, e na invocação do Divino Espírito Santo, fonte de
paz e de sabedoria eterna, sempre nas
intenções propostas pelo Santo Padre,
o papa, e pelas intenções da Igreja particular e pela santiﬁcação e doação dos
sacerdotes”, aﬁrmou.

“Tenha compaixão, ajude os seus companheiros em qualquer oportunidade. Se a oportunidade não surgir, saia do seu caminho para encontrá-la.”
Foi nessa perspectiva que o padre Amauri Mazzoleni e a jovem Beatriz Alves,
representantes de Aragoiânia, por meio da ONG “De mãos dadas pela vida”,
de Senador Canedo, participaram de uma série de Congressos na Europa,
nos dias 16 a 28 de junho. Beatriz esteve na Polônia e o padre, na Itália. O
objetivo dos congressos era trocar experiências sobre voluntariado e projetos desenvolvidos no mundo e, entre eles, a ONG “De mãos dadas pela vida”,
presente na Arquidiocese de Goiânia.
O citado congresso acontece há vários anos e os participantes são oriundos de países como Bulgária, Grécia, Polônia, Itália, Espanha, Eslovênia e
Chipre. Na ocasião, Beatriz (na Polônia), e o padre juntamente com mais três
representantes do Jardim das Oliveiras, na Itália, apresentaram ao público a
dimensão do voluntariado latino-americano e defenderam a ideia de que o
voluntariado deve ser entendido como missão, de caráter nobre, que visa
essencialmente à promoção da vida e da dignidade da pessoa humana. “Entendemos que as ações solidárias constituem um meio em que se revela a
face misericordiosa de um Deus que é bom, justo, presente e solidário, independente da classe social, da cultura ou da religião”, enfatizou padre Amauri.
Durante o congresso, foram realizadas várias ações, com enfoque sobre
o voluntariado. O intuito foi de partilhar as atividades que cada um vive cotidianamente em seu respectivo país ou comunidade. Além da tradicional
partilha, houve momentos de interpelação sobre a forma de ação das instituições e sobre temas relevantes, como violência contra a mulher; indiferença da sociedade sobre o tema e valor do voluntariado; e a utilização das
redes sociais, como fonte de divulgação das instituições.
Por fim, os participantes conheceram as atividades desenvolvidas pela
ONG “De mãos dadas pela vida”, com apresentação do árduo e eficiente trabalho realizado por seu presidente, Paolo Finardi, e pelo secretário, Alessandro Calidoni, leigos missionários Fidei Donum.
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LEITURA ORANTE

Estar aos pés de Jesus, para escutar sua Palavra

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘Maria escolheu a melhor parte’’

Texto para oração: Lc 10, 38-42 (página 1287 – Bíblia das
Edições CNBB)

FÊNYKIS DE OLIVEIRA SILVA (DIÁCONO)
Seminário São João Maria Vianney

N

o Evangelho do próximo domingo, vemos que Jesus, numa
de suas viagens, se hospeda na
casa de Marta e Maria. Esse é
um signiﬁcativo encontro que nos mostra
o essencial da caminhada e da vida cristã:
“estar aos pés do Senhor escutando o que
ele tem a nos dizer” (Lc 10,39). Mas, muitas
vezes, somos tentados pelas circunstâncias
da vida a ter muitas atividades, trabalhos e
preocupações que nos tomam a maior parte de nosso tempo. Não estou aﬁrmando
aqui que o trabalho seja algo ruim, no entanto, é necessário sabermos administrar
bem o nosso tempo para nunca perder de
vista a meta de nossa jornada: a salvação.

(Lc 10,42)

Maria, nesse Evangelho, não é a imagem do ócio ou do não fazer nada. Pelo
contrário, ela é a imagem da prudência
que está atenta às necessidades da vida.
Ela é a que percebe, no seu cotidiano, a
presença d'Aquele que é a resposta para
todas as angústias. Às vezes, com a pertença desculpa de acolher bem e dar o melhor, oferecemos muito àqueles que amamos sem, no entanto, oferecer-lhes o que
mais importa: “nossa atenção, presença e
amor” (Lc 10,39). Jesus também nos visita
cotidianamente na Palavra, na Eucaristia,
nos sacramentos, por meio de nos irmãos
e em diversas situações. Será que temos
dado a essa visita nossa devida atenção
ou as preocupações da vida têm tirado a
nossa salvação?

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Ex 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1. 3ª-f.: Zc 2,14-17; Mt 12,45-50. 4ª-f.: Ex 3,1-6.912; Mt 11,25-27. 5ª-f.: Ex 3,13-20; Mt 11,28-30. 6ª-f.: Ex 11,10-12,14; Mt 12,1-8. Sábado: Ex 12,37-42;
Mt 12,14-21. Domingo: 16º Domingo do Tempo Comum – Gn 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42.
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1º Ambiente de oração: procure uma posição cômoda e
um local agradável. Silencie e invoque o auxílio do Espírito
Santo;
2º Leitura atenta da Palavra: leia o texto quantas vezes
achar necessário. Essas palavras têm de se tornar familiares
para você;
3º Meditação livre: reﬂita, calmamente, sobre o que esse
texto diz a você. Procure repetir frases ou palavras que
mais chamaram sua atenção para que elas caiam também
em seu coração;
4º Oração espontânea: converse com Deus, peça perdão.
Louve, adore, agradeça, fale com Deus como a um amigo
íntimo que quer ouvi-lo e estar com você;
5º Contemplação: imagine Deus em sua vida e lembre-se
daquilo que ele falou com você nessa Palavra que acabou de ler. Se possível, escreva os frutos dessa oração/
contemplação;
6° Ação: Transforme a Palavra escutada e que iluminou a
sua vida em uma oração a Deus. Se achar melhor, escreva a
oração e a coloque em prática.

16° Domingo do Tempo Comum – Ano C. Liturgia da
Palavra: Gn 18,1-10a; Sl 14(15), 2-3ab.3cd-4ab.5 (R/.1a);
Cl 1,24-28; Lc 10,38-42 (Marta e Maria).
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