semanal
www.arquidiocesedegoiania.org.br

Siga-nos
Capa: Carlos Henrique

Edição 270ª - 21 de julho de 2019

FUNDO ARQUIDIOCESANO
DE SOLIDARIEDADE
abre edital para projetos sociais
Projetos contemplados serão divulgados no dia 3 de setembro
“A partir do Evangelho é necessário promover uma
cultura de solidariedade que incentive oportunas
iniciativas de apoio aos pobres e marginalizados”
(São João Paulo II, Ecclesia in America, 52)

PALAVRA DO ARCEBISPO
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FIQUE POR DENTRO
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VIDA CRISTÃ

Dom Washington
Estudo da teologia é
O período de férias
destaca papel das ações meio eficaz no processo também é propício para
sociais na Igreja
de evangelização
ensinar e aprender
pág.
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PALAVRA DO ARCEBISPO

A MISERICÓRDIA DE
DEUS chega ao próximo
por nossas mãos

O

anúncio do Evangelho de
Cristo é fonte de salvação
e vida plena para todo o
homem e para o homem
todo. Jesus mesmo disse: “Eu vim
para que tenham vida, e a tenham
em abundância” (Jo 10,10). Esta vida,
nós a teremos em plenitude somente na eternidade feliz com Deus, que
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
começa já agora, no tempo e na hisArcebispo Metropolitano de Goiânia
tória, lugar da nossa salvação. Por
isso, a Igreja se empenha em anunciar o Evangelho e a convidar todas as pessoas à conversão e,
ao mesmo tempo, se dedica a sanar as mazelas humanas que,
em todos os tempos e lugares, reﬂetem a falta da vida dada
por Deus ao homem.
São inúmeras as ações realizadas na Arquidiocese de
Goiânia, alicerçadas no compromisso com a evangelização e
o desenvolvimento social das populações. São missões assumidas por congregações, paróquias, comunidades, pastorais,
grupos e movimentos, distribuídos no vasto território arquidiocesano. Tudo isso reﬂete a dimensão dos serviços prestados às comunidades de nossa Arquidiocese, principalmente
aquelas com populações menos favorecidas, da capital e dos
municípios que a integram.
Destacamos o empenho dos que se dedicam a essas ações
sociais, com fé, esperança, entusiasmo e perseverança, oferecendo o melhor de si para a transformação da realidade
local e, assim, do mundo. São presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas e uma multidão de leigos. Cada um reparte
os seus dons. Uns levam alimentos, agasalhos e remédios
a quem precisa, outros investem na educação de crianças
(também cuidando delas enquanto seus pais trabalham) e
de jovens e adultos, plantando o futuro do nosso país; há
os que têm dons artísticos e apostam na arte como instrumento de inclusão; há os que cuidam dos nosso idosos em
situação de abandono, dos irmãos em situação de rua, dos
dependentes químicos que desejam resgatar sua dignidade
de vida. Todos eles são evangelizadores do Reino, fazendo
o que Jesus nos ensinou.
Abençoados sejam todos os que vivem de mãos estendidas ao próximo. Eles mostram a face e as mãos misericordiosas de Deus para muitos irmãos e irmãs em situação de
vulnerabilidade social, e também para os necessitados de
acolhimento e orientação espiritual.
Que a Igreja de Goiânia seja cada vez mais atuante na promoção social e na evangelização, de forma a alimentar essa
grande corrente do bem, em unidade. Rezemos para que
mais e mais pessoas se juntem a eles nessa missão. Cuidemos
uns dos outros. Somos todos irmãos!

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
Revisão: Camila Di Assis
Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
Colaboração: Marcos Paulo Mota
(Estudante de Jornalismo/PUC Goiás)
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Editorial
A Arquidiocese quer ampliar sua
contribuição com a dimensão caritativa, por meio de projetos sociais que
assistam pessoas que estão às margens da sociedade sob as mais diversas formas. A cada ano será aberto
edital e os projetos ligados à temática da Campanha da Fraternidade do
ano em curso serão escolhidos para
que os direitos sociais dos mais frágeis sejam assegurados. Na reportagem de capa desta edição, trazemos
os principais pontos do edital que
abre processo seletivo para a escolha
desses projetos que serão beneﬁciados com os recursos do Fundo Arquidiocesano de Solidariedade (FAS).
Neste período de férias, é importante
as famílias estarem atentas também

ao aprendizado dos ﬁlhos. Em artigo,
psicopedagoga apresenta ideias que
podem contribuir para que as crianças e jovens possam aprender com
criatividade fora da sala de aula. Outro destaque da edição é a Mariápolis
2019, maior evento promovido pelos
Focolares, que neste ano aconteceu
em Goiânia.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Muticom
Bispos e coordenadores regionais da
Pastoral da Comunicação se
reuniram em Goiânia
Foto: Rudger Remígio
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No dia 16 de julho, véspera do 11º
Mutirão Brasileiro de Comunicação
(Muticom 2019), os coordenadores regionais da Pastoral da Comunicação
(Pascom) de todo o país se reuniram na
Cidade da Comunhão, no Jardim das
Aroeiras, em Goiânia, local de realização do Muticom. O encontro foi conduzido por Marcus Tullius, coordenador
da Pastoral da Comunicação Nacional.
Presente em Goiânia para participar do Muticom, Dom Joaquim Giovani Mol, bispo auxiliar da Arquidiocese
de Belo Horizonte (MG) e presidente
da Comissão Episcopal Pastoral para
a Comunicação, presidiu Santa Missa,
no dia 17, na Cidade da Comunhão.
Concelebrou o padre Andrey Nicioli,
da Diocese de Pouso Alegre (MG), e o
padre Tiago José, assessor da Comissão
Episcopal Pastoral para a Comunicação.
O bispo, em sua homilia, fez memó-

ria a Inácio de Azevedo e seus companheiros, 39 mártires assassinados por
serem católicos e missionários. Dom
Mol também disse que a amizade é
uma das mais belas maneiras de se
construir laços e que por meio dela podemos ajudar o próximo. “Os amigos,
nós os escolhemos ou Deus nos dá”,
ressaltou ainda. “No caso dos mártires,
eles foram amigos que se encontraram
a partir da graça de Deus e assassinados quando trabalhavam pelo Reino de
Deus”, concluiu.
No dia 18, pela manhã, o grupo de
coordenadores regionais da Pascom
voltou a se reunir. Dessa vez, com a
presença dos bispos referenciais da
pastoral nos 18 regionais da CNBB. O
11º Muticom termina neste domingo,
21, com uma celebração de envio, no
Santuário-Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade.
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Mariápolis 2019 reuniu mais de 300
Fotos: Rudger Remígio

participantes do estado de Goiás e do Distrito Federal

FÚLVIO COSTA

Evento, realizado anualmente
no regional, teve como tema
“Espírito Santo: vida e luz”

N

os dias 12 a 14 de julho, a
Cidade da Comunhão, no
Jardim das Aroeiras, em
Goiânia, se tornou a cidade de Maria, ao acolher a Mariápolis 2019, com o tema “Espírito Santo:
vida e luz”. O evento reuniu mais de
300 pessoas, de todas as faixas etárias
e das mais diversas cidades do Regional Centro-Oeste (Goiás e Distrito
Federal) e de outras regiões do país.
Mariápolis é um congresso realizado em todo o mundo pelo Movimento dos Focolares, em que os participantes, chamados de mariapolitas, têm a oportunidade de dispor de
uma convivência fundamentada no
amor recíproco, na paz e na fraternidade. O evento é destinado também
às pessoas que desejam conhecer a
espiritualidade da unidade: “Que
todos sejam um” (Jo 17,21), fruto de
um carisma entregue à fundadora
dos Focolares, Chiara Lubich.
“É um momento em que paramos nossas rotinas para fazer uma
convivência e, ao mesmo tempo,
aprofundar temas como o proposto
para este ano sobre o Espírito Santo”, explicou um dos organizadores
do evento, Júlio Carneiro, da Arquidiocese de Brasília. Por ser a “cidade de Maria”, conforme explicou,
o evento reúne todas as vocações e
idades, sem distinção de religião.

A dinâmica da Mariápolis procura
se adaptar a todos os participantes,
oferecendo um programa diversiﬁcado com testemunhos, palestras,
músicas, momentos festivos, celebrações e orações.
Juliana Lopes, 20 anos, pertence
ao Movimento Gen, geração nova,
do Movimento dos Focolares, e comentou sobre o evento realizado em
Goiânia. “Tivemos aqui uma vivência de três dias concretos no propósito da unidade, da vivência do Evangelho na prática e também de abraçar as novas pessoas que vêm pela
primeira vez e aquelas que já conhecem o movimento”, aﬁrmou. Paola
Maria, 20 anos, de Joviânia (GO),
disse que as palestras, os grupos de
partilha e a apresentação da Pastoral
dos Migrantes mostram a amplitude

do movimento e como ele ultrapassa barreiras. Já Carlos Henrique, 27
anos, da Arquidiocese de Goiânia,
ressaltou a temática sobre o Espírito
Santo. “Essa Mariápolis está sendo
diferenciada das demais pelo tema
escolhido para este ano. É a oportunidade de conhecer a nós mesmos,
o próximo e aceitá-lo como ele é por
meio da ação do Espírito Santo, pois
não há como viver uma vida cristã
sem ele.”

Carlos, Juliana e Paola (da esq. para dir.)

No dia 13, o arcebispo Dom
Washington Cruz presidiu a Santa
Missa no evento, na qual, em sua homilia, ele destacou que a Mariápolis
é feita de experiências, conferências,
palestras, mas também é vivida por
meio do silêncio e da oração. “Chiara Lubich dizia que quando dois falam ninguém entende, portanto, é
preciso fazer silêncio quando o outro fala”. Ele comentou ainda que,
no início de sua vida religiosa, um
padre jesuíta dizia que “é preciso
morrer para o outro viver, isto é, é
preciso calar para ouvir também, em
Mariápolis, Jesus em nós, que fala
com o Jesus no irmão.”
O evento foi encerrado, no dia 14,
com a Santa Missa de envio, presidida pelo bispo auxiliar de Goiânia,
Dom Levi Bonatto.

Nossa Senhora do Carmo é celebrada em Santa Missa
no Carmelo da Santíssima Trindade

J

á é tradição, na Arquidiocese
de Goiânia, celebrar Nossa Senhora do Carmo no Carmelo da
Santíssima Trindade, no município de Trindade, todo dia 16
de julho, data em que é festejada no
mundo todo. Desde que chegou à
Arquidiocese, como bispo auxiliar,
Dom Levi Bonatto é quem preside
a celebração, sempre que possível,
com as irmãs carmelitas.
A devoção a Nossa Senhora do
Carmo, difundida desde o século
XII, cresceu a partir de uma crise que
a Ordem dos Carmelitas teve naquele período e Nossa Senhora apareceu a Simão Stock, superior geral
dos Carmelitas, no dia 16 de julho de
1251. Ela prometeu a Stock ajudar a
ordem e deu a ele o escapulário, um
sinal de aliança e de proteção. Em
sua homilia, Dom Levi lembrou as
palavras ditas por Nossa Senhora
naquele episódio que virou a página
dos Carmelitas: “Recebe, meu ﬁlho,
este escapulário da tua Ordem, que
será o penhor do privilégio que eu
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alcancei para ti e para todos os ﬁlhos
do Carmo. Todo o que morrer com
este escapulário será preservado do
fogo eterno”.
O bispo esclareceu que o escapulário não é um amuleto, mas um sinal de proteção de Nossa Senhora.
Ao ﬁm da celebração, Dom Levi fez

a imposição de alguns escapulários
às pessoas que nunca receberam
esse objeto de devoção. Os escapulários foram distribuídos também
para os ﬁéis que participaram da
missa. Após a celebração, as irmãs
que moram no Carmelo receberam
o abraço carinhoso dos ﬁéis.

Segundo relatos históricos, em 1226, os
primeiros monges instalados no Vale do Wadi-es-Siah do Monte Carmelo (Israel) receberam
a sua primeira regra de vida concedida por
Alberto, patriarca de Jerusalém, e pelo papa
Honório III. A regra previa o caráter de solidão e de fuga do mundo a partir de uma vida
monástica. Os monges deviam viver ainda em
celas separadas, praticando silêncio, oração e
jejum, sob obediência, castidade e pobreza.
Foi somente no século XIII que São Simão
Stock recebeu das mãos da Virgem Maria o
escapulário, símbolo da congregação. A partir desse episódio, Maria começou a ser invocada como Senhora do Carmo, e a imagem
do Menino e a Mãe segurando o escapulário
foi difundida.
O ramo feminino da Ordem nasceu nos
séculos XIII e XIV, mas só veio a se organizar
em comunidade a partir de 1450, quando foi
fundado o Mosteiro de Santa Maria dos Anjos,
em Florença (Itália). Santa Teresa de Jesus deu
impulso, na Espanha, a uma reforma na congregação, com o objetivo de regulamentar a
vida de clausura estrita e de oração profunda.
Santa Teresa destacou a forma de viver da Ordem, no livro “Caminho”. Em um trecho, ela relata: “Devem ser capazes de viver na solidão e
estar abertas à intimidade com Cristo, buscando na oração e na mortificação, como participação ativa em sua paixão redentora”.
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Campanha da Fraternidade 2019
Projetos sociais podem ser enviados
até 19 de agosto
FÚLVIO COSTA

brasileiro para a ediﬁcação do Reino de Deus.
O termo “Políticas públicas”,
conforme o texto-base da CF 2019,
“representa soluções especíﬁcas
para necessidades e problemas da
sociedade. Ela é a ação do Estado
que busca garantir a segurança e a
ordem, por meio da garantia dos
direitos e expressam, em geral, os
principais resultados oriundos da
presença do Estado na economia e
sociedade brasileira” (n. 20). A campanha visa também “compreender
melhor o papel e sentido das polí-

ticas públicas, despertar a consciência e incentivar a participação de
todo cidadão na construção dessas
ações em âmbito nacional, estadual
e municipal [...] bem como propor
políticas que assegurem os direitos
sociais aos mais frágeis e vulneráveis...”. (n. 27). Os projetos sociais
a serem inscritos devem considerar
esses pontos.
Anualmente, a Campanha da
Fraternidade desenvolve projetos
sociais em todo o país, a partir da
generosidade das pessoas que contribuem com a Coleta Nacional da

OBJETIVO DO PROCESSO SELETIVO
Selecionar projetos que se identiﬁquem com a Campanha da Fraternidade 2019, nos seus objetivos
geral e especíﬁcos, e que desempenhem suas ações em concordância
com a proposta da campanha.

sentado ou do assistente eclesiástico que atenda o movimento ou
pastoral.
Poderá ser inscrito mais de um
projeto por proponente. Contudo,
apenas um será aprovado. Não serão aceitas inscrições que não atendam aos requisitos deste edital nem
aquelas que forem entregues fora
do prazo estabelecido. O ato da inscrição pressupõe concordância com
todos os termos do edital.

OBJETIVO GERAL
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.
Dom Washington Cruz, CP

Entrevistado, o nosso arcebispo Dom Washington Cruz
explicou que o Fundo Arquidiocesano de Solidariedade
não é uma criação recente. A
porcentagem que fica na Igreja de Goiânia, todos os anos,
tem um direcionamento com
enfoque na temática trabalhada pela CF. O edital, porém, foi
aberto neste ano para ampliar
o alcance das iniciativas em
prol daqueles que mais precisam. “Nos anos anteriores usávamos o Fundo Arquidiocesano de Solidariedade conforme
as necessidades. Era utilizado,
sobretudo, na Feira da Solidariedade e depois passou a ser
usado na Semana da Cidadania. Agora, queremos continuar ampliando e estruturando o fundo com aquilo que a
Campanha da Fraternidade
nos oferece. Nós esperamos
tornar a nossa arquidiocese
ainda mais capaz de desenvolver a solidariedade entre as
paróquias e as pessoas, principalmente para aquelas mais
necessitadas”, declarou.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Alguns deles são: anunciar a
Boa-Nova da fraternidade e da paz,
estimulando ações concretas que expressem a conversão e a reconciliação no espírito quaresmal;
Conhecer como são formuladas e
aplicadas as políticas públicas estabelecidas pelo Estado brasileiro;
Exigir ética na formulação e na
concretização das políticas públicas;
Despertar a consciência e incentivar a participação de todo cidadão
na construção de políticas públicas
em âmbito nacional, estadual e municipal;
CRITÉRIOS PARA PROPONENTES
Poderão participar, com projetos de natureza social, as paróquias, pastorais e movimentos
arquidiocesanos.

Solidariedade. Neste ano, a coleta
foi realizada no dia 14 de abril, Domingo de Ramos. O resultado integral dessa iniciativa em nossas comunidades, com ou sem envelopes,
foi encaminhado à Arquidiocese.
Com esse recurso, a Igreja exerce seu
cuidado pastoral com os mais necessitados, em vista de diminuir as desigualdades sociais que nos afetam.
Do valor arrecadado, 60% (sessenta
por cento) formam o Fundo Arquidiocesano de Solidariedade (FAS) e
o restante é destinado ao Fundo Nacional de Solidariedade (FNS).
Fotos: Rudger Remígio

O

Conselho Gestor do Fundo de Solidariedade da
Arquidiocese de Goiânia
abriu edital no dia 9 de
julho e recebe inscrições, até o dia
19 de agosto, de projetos sociais,
fundamentados na Campanha da
Fraternidade 2019, cujo tema é
“Fraternidade e Políticas Públicas”. A CF deste ano tem o objetivo de aprofundar, à luz do Evangelho, o diálogo e a colaboração
entre a Igreja e a sociedade, propostos pelo Concílio Ecumênico
Vaticano II, como serviço ao povo

PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
O Conselho Gestor irá avaliar os
projetos inscritos e que estiverem em
conformidade com o edital. Os critérios a serem avaliados tecnicamente
são, entre outros, aﬁnidade do projeto com o objetivo da CF 2019; viabilidade ﬁnanceira de execução do
projeto; caráter inovador e potencial
multiplicador do projeto; capacidade
de envolvimento com a comunidade
e outros parceiros; impacto social de
transformação do projeto.
Os projetos aprovados serão visitados pelo Conselho para veriﬁcação
in loco das condições de sua realização. Os aprovados serão divulgados
no site da Arquidiocese de Goiânia:
www.arquidiocesedegoiania.org.br.
Demais informações e o edital completo também podem ser acessados
no site da Arquidiocese.

INSCRIÇÃO DOS PROJETOS
Será efetivada com a entrega do
projeto no Secretariado Arquidiocesano para a Ação Evangelizadora, situado na Cúria Metropolitana
– Praça Dom Emanuel, s/n, Centro,
Goiânia, de acordo com o prazo presente no cronograma de atividades.
No ato da inscrição deverá ser
entregue o projeto completo, impresso em arquivo eletrônico formato PDF, e em pen drive. Deve
ter também carta de apresentação
do padre responsável pela paróquia abrangida pelo projeto apre-
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O teólogo leigo e a Igreja em saída

5

PE. DAVID PEREIRA DE JESUS

S

Coordenador do Bacharelado em Teologia da PUC Goiás

ão Paulo nos atesta que é desejo
de Deus que todos os homens
o encontrem e o reconheçam
como o Pai de misericórdia, Ele
que não poupou seu próprio Filho, a
ﬁm de que todos sejam salvos (cf. 1Tm
2,4). Logo, podemos aﬁrmar que a
humanidade tem o direito de conhecer a riqueza do mistério de Cristo. É
da experiência de encontrar-se com o
Senhor que radica o fundamento da
missão da Igreja. Isso podemos comprovar com base nos vários testemunhos que encontramos nas Sagradas
Escrituras e ao longo da história, de
pessoas que depois de encontrar-se
com o Senhor não só se tornaram seus
discípulos, mas desejaram ser formados para viver um apostolado de forma concreta. Portanto, é para você,
que fez um encontro com o Senhor,
que esse artigo é endereçado.
Desde os primeiros momentos do
pontiﬁcado de Francisco, vemos que
ele tem nos mostrado o norte que deseja para a Igreja. Ele tem sido, às vezes, até muito insistente em dizer que
a Igreja precisa adquirir um novo rosto
e um estilo que seja capaz de corres-
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O curso de Teologia da PUC Goiás é oferecido no Instituto Santa Cruz

ponder aos desaﬁos e mudanças de
época. De modo especial, por meio da
Exortação apostólica Evangelii Gaudium
(2013), Francisco aﬁrma que todos os
membros da Igreja devem assumir seu
papel como sujeitos da ação evangelizadora, e todas as instâncias eclesiais
devem passar por um verdadeiro processo de conversão pastoral e pessoal. E
acrescenta que é desejo seu que a Igreja em sua totalidade viva um processo
de renovação e assim, se torne “Igreja
em saída”, cuja estrutura e atividade se
tornem “um canal proporcionado mais
à evangelização do mundo atual que à
sua autopreservação” (EG, 27).
Francisco, ao falar sobre a teologia,
nos diz que, numa Igreja em saída, o
ministério teológico se torna particularmente importante e urgente. Uma
vez que estamos marcados por uma

cultura profundamente transformada
devido ao desenvolvimento cientíﬁco
e técnico sem precedentes e por uma
cultura cristã onde muitas vezes apresentam visões distorcidas do Evangelho. Se faz necessário, portanto, que
tenhamos, em nossas comunidades,
leigos conscientes e comprometidos
com a verdade do Evangelho, dispostos a ir ao encontro de todos os cristãos para anunciar e mostrar, sobretudo, o rosto salvíﬁco de Deus, o Deus
misericordioso. Pessoas que possam
assumir sua missão na formação de
outros irmãos e de levantar a voz para
defender os necessitados, tendo como
base sua experiência de fé.
Todo aquele que se dispõe a fazer
teologia precisa estar atento a três conselhos dados por Francisco aos teólogos: não pode perder a capacidade de

maravilhar-se; deve fazer teologia de
joelhos; e, por último, recorda que o lugar de se fazer teologia é na Igreja, isto
é, no meio do santo povo ﬁel de Deus.
CONVITE
Assim, temos um convite para
você que é catequista, membro de comunidades, agente de pastoral que
deseja aprofundar a fé católica para
melhor servir, e para aquele que sente
um chamado ao ministério diaconal
por meio do diaconado permanente: venha fazer teologia conosco, no
curso de Teologia da PUC Goiás. Há
a oportunidade de fazer o vestibular
social, que estará acontecendo todas
as semanas. Visite o portal da PUC
Goiás, vá até o site do vestibular social, leia o edital e faça sua inscrição:
http://vestibular.pucgoias.edu.br/social/
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CATEQUESE DO PAPA

Os onze
apóstolos
escolhem
a vida
Amados irmãos e irmãs!

C

omeçamos um percurso
de catequeses que seguirá
a “viagem”: a viagem do
Evangelho narrada pelo
livro dos Atos dos Apóstolos, pois
esse livro mostra certamente a viagem do Evangelho, como o Evangelho foi além, além, além... Tudo
parte da Ressurreição de Cristo. Com
efeito, ele não é um evento entre
outros, mas é a fonte da vida nova.
Os discípulos sabem-no e – obedientes ao mandamento de Jesus
– permanecem unidos, concordes
e perseverantes na oração. Estreitam-se a Maria, a Mãe, e preparam-

-se para receber o poder de Deus
não de maneira passiva, mas consolidando a comunhão entre eles.
Aquela primeira comunidade
era composta por mais ou menos
120 irmãos e irmãs: um número
que contém o 12, emblemático para
Israel, pois representa as doze tribos, e emblemático para a Igreja,
devido aos doze Apóstolos escolhidos por Jesus. Mas agora, depois
dos eventos dolorosos da Paixão,
os Apóstolos do Senhor já não são
doze, mas onze. Um deles, Judas,
já não existe: matou-se esmagado
pelo remorso.
Já antes se tinha começado a separar da comunhão com o Senhor

e com os demais, a fazer sozinho,
a isolar-se, a apegar-se ao dinheiro
chegando a instrumentalizar os pobres, a perder de vista o horizonte
da gratuidade e da doação de si,
chegando a permitir que o vírus do
orgulho contaminasse a sua mente
e o seu coração transformando-o
de “amigo” (Mt 26,50) em inimigo
e em “guia dos que prenderam Jesus” (At 1,16). Judas tinha recebido
a grande graça de fazer parte do
grupo dos íntimos de Jesus e de
participar do seu ministério, mas a
um certo ponto pretendeu “salvar”
por si a sua vida com o resultado
de a perder (cf. Lc 9,24). Deixou de
pertencer com o coração a Jesus e

afastou-se da comunhão com Ele e
com os seus. Deixou de ser discípulo e colocou-se acima do Mestre.
Vendeu-o e com o “preço do seu
crime” comprou um terreno, que
não deu frutos, mas ﬁcou impregnado com o seu próprio sangue
(cf. At 1,18-19).
Se Judas preferiu a morte e não
a vida (cf. Dt 30,19; Eclo 15,17) e seguiu o exemplo dos ímpios cuja via
é como a obscuridade e cai em ruínas (cf. Pr 4,19; Sl 1,6), ao contrário
os Onze escolhem a vida e a bênção, tornam-se responsáveis em fazê-la ﬂuir por sua vez na história,
de geração em geração, do povo de
Israel para a Igreja.

A comunhão é o primeiro testemunho
O Evangelista Lucas mostra-nos
que diante do abandono de um
dos Doze, que causou uma ferida
no corpo comunitário, é necessário
que o seu cargo passe para outro. E
quem o poderia assumir? Pedro indica uma exigência: o novo membro
deve ter sido um discípulo de Jesus
desde o início, ou seja, desde o Batismo no Jordão, até ao ﬁnal, isto é,
à ascensão ao Céu (cf. At 1, 21-22).
É necessário reconstruir o grupo
dos Doze. Inaugura-se a este ponto
a praxe do discernimento comunitário,
que consiste em ver a realidade com
os olhos de Deus, na ótica da unidade e da comunhão.
São dois os candidatos: José Bar-

EDICAO 270 - DIAGRAMADO.indd 6

rabás e Matias. Então toda a comunidade reza assim: “Senhor, Tu que
conheces o coração de todos, indica-nos qual destes dois escolheste
para ocupar... o lugar abandonado
por Judas” (At 1,24-25). E, através
do destino, o Senhor indica Matias,
que é associado aos Onze. Reconstrói-se assim o corpo dos Doze, sinal
da comunhão, e a comunhão vence
as divisões, o isolamento, a mentalidade que absolutiza o espaço do
particular, sinal de que a comunhão é
o primeiro testemunho que os Apóstolos oferecem. Jesus tinha dito: “Por
isto é que todos conhecerão que sois
meus discípulos: se vos amardes
uns aos outros” (Jo 13,35).

Os Doze manifestam nos Atos
dos Apóstolos o estilo do Senhor.
São as testemunhas acreditadas da
obra de salvação de Cristo e não
manifestam ao mundo a sua suposta perfeição, mas, através da graça
da unidade, fazem sobressair Outro que já vive num mundo novo
no meio do seu povo. E quem é
ele? É o Senhor Jesus. Os Apóstolos
escolhem viver sob o senhorio do
Ressuscitado na unidade entre os
irmãos, que se torna a única atmosfera possível da doação autêntica
de si.
Também nós temos necessidade
de redescobrir a beleza de testemunhar o Ressuscitado, abandonando

as atitudes autorreferenciais, renunciando a reter os dons de Deus
e não cedendo à mediocridade. A
recomposição do colégio apostólico mostra que no DNA da comunidade cristã existe a unidade e a
liberdade de si mesmo, que permitem não temer a diversidade, não
se apegar às coisas nem aos dons
e tornar-se martyres, ou seja, testemunhas luminosas do Deus vivo e
ativo na história.

Audiência Geral
12 de junho de 2019
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DENISE MARIA DE JESUS
Teóloga, pedagoga e psicopedagoga

O

período das férias é um
momento do ano muito
esperado por todos que
realizam uma jornada
intensa de trabalho e estudo. É um
tempo que deve ser vivido de maneira prazerosa ao lado daqueles
que amamos. É tempo de descanso, contudo é tempo também de
aprendizado.
Aprender é uma ação natural do
ser humano, aprendemos o tempo todo. O aprendizado acontece
quando temos uma nova experiência e esta promove uma modiﬁcação
em nossas estruturas cognitivas. O
processo de aprendizagem não é
considerado uma ação passiva de
recepção; nem o ensinamento, uma
simples transmissão de informação. Ao contrário, a aprendizagem é
um processo mental que resulta na

aquisição de um novo conhecimento e este se dá por meio de uma ação
interativa.
As férias podem ser um momento muito propício para ensinar e
aprender. É comum as crianças, ao
saírem de férias, abandonarem seus
livros e cadernos com o objetivo de
descansar dos conteúdos escolares.
Elas estão corretas, pois o descanso
é importante para revitalizar o nosso cérebro e nos preparar para outras experiências de aprendizagem.
Os pais e familiares têm papel de
grande importância neste tempo.
São eles os responsáveis por proporcionar entretenimento às crianças e garantir que as férias sejam
alegres e produtivas, além do interesse em ensinar a seus ﬁlhos os valores que para eles são importantes.
Por isso, as férias podem se tornar
um momento de grande oportunidade para reforçar os laços e promover troca de experiências entre
os adultos e crianças.
O ideal, neste período, é buscar
formas de estimular os pequenos a se
desenvolverem de forma divertida e
prazerosa, promovendo momentos
de interação entre os amigos e familiares, unindo a diversão ao prazer

O descanso é importante para revitalizar o
nosso cérebro e nos preparar para outras
experiências de aprendizagem
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Tempo de vivências e troca de experiências

da convivência com situações que
estimulem o desenvolvimento. Mas
como promover essas experiências?
Eis aqui algumas dicas: A primeira
delas é tirar férias dos aparelhos eletrônicos. Procure realizar com seus
ﬁlhos as brincadeiras do seu tempo
de infância: pular amarelinha, pular
corda, cabra-cega, esconde-esconde, queimada, peteca. Com certeza,
serão lembradas várias outras brincadeiras. Faça uma lista e partilhe
com eles o quanto essas brincadeiras foram boas para você na sua
infância. Utilize-se de jogos como:
jogo da velha, dama, adedonha.
Aproveite também as sugestões dos
jogos mais modernos como: UNO,
jogo da memória, quebra-cabeças
e tantos outros. E não pode faltar o
momento da história: a leitura é fundamental para o bom desempenho
escolar. Não podemos tirar férias da
leitura. Crie momentos onde possa

haver leitura de livros, contação de
histórias, dramatizações ou outras
formas de partilhar conhecimentos
e descobertas por meio da leitura.
Desta forma, você proporcionará à sua família momentos de interação, partilha e estreitamento dos
laços afetivos. Ao mesmo tempo
em que estará motivando todos,
adultos e crianças, a estimularem
suas habilidades cognitivas, o que
facilitará o desempenho de outras
aprendizagens.
Aproveite o período de férias
para viver e conviver de maneira
prazerosa com aqueles que fazem
bem a você. Esta pode ser a oportunidade de estar junto, algo que pode
se tornar mais limitado quando a rotina é retomada. Assim, ao retornar
às suas atividades, as memórias afetivas dessas experiências motivarão
ainda mais a retomada dos estudos
e a rotina de trabalho.
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LEITURA ORANTE

A oração que o Senhor mesmo nos ensinou

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘Senhor, ensina-nos a orar!’’

Texto para oração Lc 11,1-13 (página 1287 – Bíblia das
Edições CNBB)

BRENNO FRANÇA BORGES (SEMINARISTA)
Seminário São João Maria Vianney

N

o Evangelho do próximo domingo,
contemplamos Jesus orando. Jesus
reza e se retira para um lugar de intimidade com o Pai. Nesse trecho do
Evangelho de Lucas, podemos perceber que a
oração de Jesus elevada ao Pai é para Ele, essencialmente, uma relação divina, da qual Ele, benevolamente, nos faz participantes. Certamente, Jesus, ao encontrar os discípulos após esse
tempo reservado à oração, oferecia o mais sublime olhar, a face encantadora do amor – com
o qual era amado pelo Pai –, enquanto rezava.
Os discípulos queriam aprender como rezar de
verdade, como tratar o Criador, o Santo, e ainda
transbordar nos outros a mesma força, bondade, misericórdia e sabedoria que havia em Jesus.
Podemos nos deter na primeira palavra da
oração ensinada por Jesus: Pai. Talvez, estejamos habituados a repetir sem atenção, mas a

(Lc 11,1)
novidade da oração, o centro da revelação de
Jesus, é o Pai. Todos os pedidos são feitos ao
Pai, de modo que correspondem as suas prerrogativas divinas, que é santidade, justiça,
providência, compaixão e misericórdia, força e
amparo. Por Jesus Cristo, conhecemos o Pai, e
o conhecendo nos tornamos ﬁlhos, em Cristo.
Jesus ensina a sublime oração aos discípulos e vai além, ensinando ainda a disposição
dos que rezam como ﬁlhos amados do Pai. Um
primeiro aspecto é a conﬁança. Quem reza ao
Pai deve ser conﬁante na ação, no querer do
Pai, pois Ele sabe o que é bom para nós. Um
segundo aspecto é a perseverança. Deve-se
insistir, gastar tempo com o Pai, ser perseverante na relação com o Pai, assim como Jesus.
E por ﬁm, o Pai quer que peçamos, que falemos, que dirijamos a Ele nossos corações, para
recebermos o Espírito Santo. Ele é apressado
em dar-nos esse dom maravilhoso. Rezemos,
sempre com mais piedade, nesta excelsa graça
alcançada por Jesus Cristo: a ﬁliação amorosa,
que nos faz chamar Deus de Pai.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Ct 3,1-4a ou Cor 5,14-17; Jo 20,1-2.11-18. 3ª-f.: Ex 14,21-15,1; Mt 12,46-50. 4ª-f.: Ex
16,1-5.9-15; Mt 13,1-9. 5ª-f.: 2Cor 4,7-15; Mt 20,20-28. 6ª-f.: Eclo 44,1.10-15; Mt 13,16-17. Sábado: Ex 24,3-8;
Mt 13,24-30. Domingo: 17º Domingo do Tempo Comum – Gn 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13.

1. Leitura orante: trace o sinal da cruz. Invoque o Espírito
Santo. Faça a leitura atenta do texto. Somente leia. Releia,
sem pressa, atento às palavras.
2. Meditação: nesse momento, você pode rezar, colocando-se na cena, por meio da imaginação. Mas, caso queira
outro modo de meditar, ﬁque com um versículo ou uma
palavra e repita várias vezes.
3. Oração: em seguida, você pode fazer uma prece, louvar,
pedir perdão, de acordo com a sua meditação. Se preferir,
pode escolher partes da Escritura, como os Salmos ou outros
textos, e rezar com a Palavra.
4. Contemplação: na contemplação, você se silencia. Apenas se cale e procure ver, com os olhos da fé, a presença, a
grandeza, o poder, a majestade, o amor e a misericórdia de
Deus em sua vida.
5. Ação: agora, você se determina a agir de acordo com sua
oração. Faça algo simples, mas concreto. Pode ser apenas
um gesto.
17º Domingo do Tempo Comum – Ano C. Liturgia da Palavra: Gn 18,20 -32; Sl 137(138), 1-2a.2bc-3.6-7ab.7c-8 (R/.3a);
Cl 2,12-14; Lc 11,1 -13 (Oração perseverante).

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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