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Agosto, mês de conscientização sobre
a cultura vocacional
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Motoristas são
abençoados no Dia de
São Cristóvão

Igreja empossa
quatro sacerdotes
e um diácono

Pe. Zezão celebra 25
anos de sacerdócio com
testemunho vocacional
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PALAVRA DO ARCEBISPO

FAMÍLIA
Dom de Deus para a pessoa
e para a sociedade

A

importância e a centralidade
da família, em vista da pessoa
e da sociedade, é repetidamente sublinhada na Sagrada
Escritura. Desde os textos que narram a
criação do homem (cf. Gn 1,26-28; 2,724), vemos que, no desígnio de Deus, o
primeiro casal, homem e mulher, constitui a primeira forma de comunhão de
pessoas. Ao mesmo tempo, esse espaço
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
de comunhão delineia-se como lugar priArcebispo Metropolitano de Goiânia
mário da humanização da pessoa e da
sociedade e berço da vida e do amor.
O grande valor da família é, em última instância, dado pela encarnação do Verbo de Deus. Jesus nasceu e viveu em uma família
concreta, acolhendo todas as características próprias desta vida e
conferiu uma excelsa dignidade ao instituto matrimonial, constituindo-o como sacramento da nova aliança (cf. Mt 19,3-9).
Iluminada pela luz da mensagem bíblica, a Igreja considera a
família como a primeira sociedade natural, titular de direitos próprios e originários, e a põe no centro da vida social. Assim, relegar a
família a um papel subalterno e secundário, excluindo-a da posição
que lhe compete na sociedade, signiﬁca causar um grave dano ao
autêntico crescimento do corpo social inteiro. Efetivamente, a família, que nasce da íntima comunhão de vida e de amor fundada no
matrimônio entre um homem e uma mulher, possui uma própria
especíﬁca e originária dimensão social, como lugar primário de relações interpessoais, célula primeira e vital da sociedade. Essa é uma
instituição divina que, colocada como fundamento da vida das pessoas, é como protótipo de todo ordenamento social.
A família é importante e central em relação à pessoa, pois nesse
berço da vida e do amor, o homem nasce e cresce. Na família, portanto, o dom recíproco de si, por parte do homem e da mulher unidos em matrimônio, cria um ambiente de vida no qual a criança pode
nascer e desenvolver as suas potencialidades, tornar-se consciente da
sua dignidade e preparar-se para enfrentar o seu único e irrepetível
destino. Dentro desse clima de natural afeto que liga os membros de
uma comunidade familiar, elevado pelo chamado ao amor-comunhão
que nos fez Jesus, as pessoas são reconhecidas e responsabilizadas na
sua integralidade, recebem as primeiras e determinantes noções acerca da verdade e do bem, aprendem o que signiﬁca amar e ser amado
e, consequentemente, o que quer dizer, em concreto, ser uma pessoa.
Ao mesmo tempo, a família, comunidade natural na qual se experimenta a sociabilidade humana, contribui de modo único e insubstituível para o bem da sociedade. Sendo uma comunidade de pessoas,
a família é, pois, a primeira “sociedade” humana com a qual cada
ser humano que vem à vida tem contato e onde é inserido. Por isso,
uma sociedade à medida da família é a melhor garantia contra toda a
deriva de tipo individualista ou coletivista, porque nela a pessoa está
sempre no centro da atenção como ﬁm e nunca como meio.
A partir dessa dupla convicção sobre o papel da família, é mister
aﬁrmar que o bem das pessoas e o bom funcionamento da sociedade, portanto, estão estreitamente conexos com uma feliz situação da
comunidade conjugal e familiar. Sem famílias fortes na comunhão
e estáveis no compromisso os povos se debilitam. Por isso, todos
devemos amar e defender a família.
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Editorial
A Pastoral Vocacional (PV) é
um importante serviço da Igreja,
responsável por acompanhar todos aqueles que se sentem chamados por Deus para servi-lo,
seja por meio do matrimônio, da
vida religiosa consagrada, do sacerdócio e do laicato. Cabe também a essa pastoral fomentar as
vocações na Igreja e na sociedade. Na reportagem de capa desta
edição, padre Rodrigo Lacerda,
coordenador arquidiocesano da
PV, é entrevistado e esclarece
sobre a vivência do mês vocacional, os objetivos da PV na Igreja
e explica sobre os caminhos para
fortalecer a cultura vocacional.

Conﬁra também as posses de alguns padres no ﬁm de semana,
em Arquidiocese em Movimento, e
o artigo do padre Zezão, que celebra 25 anos de sacerdócio. Em
Catequese do Papa, Francisco continua a reﬂetir sobre o livro dos
Atos dos Apóstolos. Aproveite o
nosso conteúdo.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Aconteceu
No dia de São Cristóvão,
1ª Blitz da Fé abençoa 1,2 mil
condutores de veículos
Foto: Rudger Remígio
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No dia (25 de julho) em que a
Igreja celebra São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, a Paróquia
Santa Luzia, de Aragoiânia, realizou a 1ª Blitz da Fé. A iniciativa
aconteceu na barreira da Polícia
Rodoviária Federal (PRF), localizada na GO 040 entre os municípios
de Goiânia e Aragoiânia, das 8h às
17h. Os motoristas que passaram
por lá foram aspergidos com água
benta, receberam a bênção de São
Cristóvão e o kit retrovisor.
Esteve presente também no local a Balada Educativa do Detran,
com a Campanha: Motorista não
jogue lixo na estrada, mantenha o
farol aceso e use o cinto de segurança, conscientizando os motoristas
da importância dessas ações em
nossas estradas.
Poliana Ribeiro, assistente de

trânsito, falou do objetivo de se fazer essa conscientização. “A Blitz
da Fé vem para somar com o Detran, já que nós trabalhamos com
a educação no trânsito. É como
plantar uma sementinha para que
as pessoas que recebem essas informações as compartilhem.”
A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Aparecida de
Goiânia também esteve no local.
Os funcionários distribuíram 200
mudas de plantas.
Padre Amauri Alexandre Alves
Mazzoleni, administrador paroquial, contou com a ajuda dos diáconos permanentes, José Roberto
da Silva e Hermes Araújo Dantas,
e voluntários da Paróquia Santa
Luzia. Foram abordados cerca de
1,2 mil condutores de veículos durante a atividade.
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Padres são empossados

3

FÚLVIO COSTA / MARCOS PAULO

Q

uatro padres tomaram
posse em paróquias na
Arquidiocese de Goiânia,
no dia 28 de julho. Padre
Aroldo Shmoeller, que estava na Paróquia Nossa Senhora de
Guadalupe, no Parque das Laranjeiras, há dez anos, foi transferido para
a Paróquia São Miguel Arcanjo, do
Setor Pedro Ludovico. “O pároco é o
primeiro responsável pela paróquia
e cabe a ele ser servidor na comunidade, ouvir, trabalhar junto com
os conselhos paroquiais, prestar o
conforto espiritual. Em consonância
com o Conselho Pastoral, ele vela
pelo bom funcionamento de todas
as atividades e pela vida cristã da
comunidade”, aﬁrmou o nosso arcebispo, Dom Washington Cruz, em
sua homilia.
Em seguida, ele elencou algumas
iniciativas que são indispensáveis à
vivência cristã na comunidade. “Celebração da fé, centro da vida cristã;

a igreja templo é lugar próprio das
celebrações onde se dirige a Deus
com as orações, canto e silêncio,
Sagrada Comunhão, bem como se
preocupar com a formação dos seus
ﬁlhos; a Igreja também não pode ﬁcar fechada em si mesma, mas deve
estar em saída – preocupada com
o mundo; deve também batizar os
não batizados e ter um grupo de caridade que visita enfermos e ajuda
os mais carentes”, pontuou. Continuando, Dom Washington disse
que é importante ter um grupo de
música que segue a liturgia da Igreja, sobretudo aquela oferecida pela
Arquidiocese de Goiânia.
Ainda na celebração, o novo pároco recebeu os instrumentos que o
ajudam a desempenhar bem a sua
missão. As chaves do templo e demais espaços da paróquia, para que
tenha cuidado pela igreja material,
símbolo da Igreja viva; as chaves do
sacrário, pois a Eucaristia é o ápice
e fonte de todo o culto da vida cristã, para que o padre zele pelo centro

Fotos: Rudger Remígio

em paróquias de Goiânia

da vida cristã da paróquia; a estola
roxa, que é usada para administrar o
Sacramento da Conﬁssão às pessoas
que desejam receber a misericórdia
de Deus; o batistério, útero da Igreja e onde nascem os novos cristãos.
Dom Washington e padre Aroldo

também visitaram a capela onde está
o Santíssimo Sacramento e ali rezaram juntos. Ao ﬁm da celebração, padre Aroldo agradeceu ao arcebispo
pela conﬁança e à comunidade que
o acolheu, prometendo caminhar em
unidade com os paroquianos.

Reitoria Nossa Senhora das Graças
Quanto mais pedirmos e implorarmos
a sua misericórdia, tanto melhor.”
Dom Levi disse que a oração é a
melhor forma de pedir a Deus e se
ainda não recebemos é porque não
estamos rezando o suﬁciente. Sobre a
cerimônia de posse, ele explicou que
é um ato pastoral em que o arcebispo
organiza o pastoreio da arquidiocese.
O bispo explicou também o que signiﬁca a cerimônia de posse de um novo
padre. “Além de uma ação canônica é
também um ato pastoral, cuja ﬁnalidade é a cura das almas dos ﬁéis.”
O novo reitor fez a sua proﬁssão
de fé e o juramento de ﬁdelidade, reO padre Cristiano Faria dos Santos
foi empossado novo reitor da Reitoria
Nossa Senhora das Graças, na manhã
do dia 28 de julho, em celebração presidida por Dom Levi Bonatto, bispo
auxiliar da Arquidiocese de Goiânia.
O bispo reﬂetiu sobre o Evange-

lho do dia (Lc 11,1-13), no qual Jesus
claramente nos ensina a fazer a chamada oração de petição. “É o próprio
Cristo, no Evangelho, que nos manda,
de modo imperativo, rezar e pedir.
Então, se Cristo nos autoriza isso, por
que não pedir ou implorar a Deus?

novou suas promessas sacerdotais feitas no dia de sua ordenação, recebeu
também os objetos para desempenhar
sua função à frente do povo que lhe foi
conﬁado. Padre Cristiano estava como
administrador paroquial na Paróquia
São Miguel Arcanjo. Agora, assume a
função de reitor dessa reitoria e acumula também as funções de juiz do Tribunal Eclesiástico e de coordenador do
Mestrado em Direito Canônico. A igreja estava lotada de ﬁéis que participaram desse momento signiﬁcativo para
a vida da comunidade. Entre os presentes estavam os pais, irmãos, sobrinhos e
muitos amigos do novo reitor.

CURIOSIDADE
A reitoria é uma porção menor do povo de Deus, administrada por um reitor.
Diferente de uma paróquia, essa igreja não atua com todas as pastorais e também
não confere todos os sacramentos. A reitoria está localizada no território de uma
paróquia e não possui comunidades.

Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe
À noite foi a vez do mons. Daniel
Lagni assumir, como pároco, a Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe,
junto com o padre José Gonçalves Pinheiro (padre Zezão), empossado vigário paroquial, e o diácono Ademar
Gomes de Araújo, como colaborador.
A missa foi presidida pelo arcebispo
Dom Washington Cruz. De acordo
com a provisão, o novo pároco deverá
conduzir a paróquia por seis anos.
Dom Washington comentou o
Evangelho, dizendo que a palavra nos
leva a reﬂetir sobre o valor da oração,
da humildade e sobre o sentimento de
amor para com o próximo. Dirigindo-se a mons. Daniel e padre Zezão, o
arcebispo lembrou que eles retornam
àquela igreja paroquial depois de 18
anos em que estiveram ali. “Os dois
sacerdotes não são novidade aqui e
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assumem não por iniciativa própria,
mas porque são chamados por Deus
e voltam com plena disposição de trabalhar novamente nesta comunidade
fervorosa e atuante”, aﬁrmou. Em seguida, ele falou do preparo dos dois
sacerdotes. mons. Daniel tem experiência pastoral e foi diretor nacional
das Pontifícias Obras Missionárias
(POM) por 11 anos consecutivos, período em que ele teve a oportunidade
de viajar pelos cinco continentes. Por
último, foi pároco da Paróquia Nossa
Senhora Auxiliadora (Catedral), onde,
em menos de três anos, fez ampla reforma. “mons. Daniel fez uma bonita
reforma na Catedral e por que não
construir aqui uma nova igreja? Esta
comunidade merece”, disse o arcebispo que, em seguida, recebeu muitos
aplausos dos presentes.

Ao ﬁm da celebração, mons. Daniel agradeceu. “Obrigado. Estamos
na caminhada com vocês e vamos nos
organizar, reunir pastorais e movi-

mentos. Nem o padre sozinho adiante, nem atrás. Vamos caminhar juntos
na unidade”, concluiu.
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Fomentar a cultura
vocacional é dever
de todos

E

m agosto, a Igreja no Brasil celebra o Mês Vocacional, que neste ano propõe para reflexão o tema
“Mostre-nos, Senhor, os teus caminhos”. Ele foi escolhido em consonância com o tema do 4º Congresso Vocacional do Brasil, que será realizado em setembro, abordando a temática “Vocação e discernimento”. Pe.
Rodrigo Lacerda Correa, coordenador da Pastoral Vocacional (PV) na Arquidiocese de Goiânia, explica, nesta entrevista, a forma indicada para abordar as vocações neste
mês, fala sobre os projetos da PV e a missão de fomentar
a cultura vocacional em nossa Igreja particular.

ELIANE BORGES

ENTREVISTA

PE. RODRIGO LACERDA
Coordenador Arquidiocesano da Pastoral Vocacional

1. Por que agosto foi escolhido
como mês das vocações?
Em 1981, a CNBB instituiu
agosto como Mês Vocacional, procurando incentivar a promoção de
uma cultura vocacional em nossa
Igreja. Isso signiﬁca que todos os
ﬁéis devem tomar consciência de
sua responsabilidade para promover as várias vocações.
2. Quais são as vocações
celebradas em agosto por nossa
Igreja, e qual sequência
devemos seguir?
Em primeiro lugar, é importante falarmos da importância dessa
compreensão ampla da vocação.
De fato, muitos ainda pensam que
quando discorremos sobre vocação, estamos falando da vocação à
vida consagrada e isso não é verdade. Cada um de nós é vocacionado, é missionário. E, por isso, o
Mês Vocacional procura celebrar
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em cada semana uma vocação distinta. No primeiro domingo, celebramos a vocação sacerdotal e
os ministérios ordenados, porque
esse domingo é próximo à memória de São João Maria Vianney (4
de agosto) e da festa de São Lourenço (10 de agosto), modelos dos
sacerdotes e dos diáconos, respectivamente. No segundo domingo,
celebramos a vocação matrimonial
e familiar, em harmonia com o Dia
dos Pais e a Semana Nacional da
Família. De fato, o Dia dos Pais
nasceu também próximo à uma
festa religiosa, porque até 1969,
São Joaquim, pai de Nossa Senhora, era celebrado dia 16 de agosto.
No terceiro domingo, celebramos
a vocação à vida consagrada, tendo como modelo Maria, que tem a
Solenidade da Assunção transferida para o domingo após o dia 15
de agosto. Por ﬁm, no quarto domingo, juntamente com o Dia do
Catequista, rezamos pela vocação
leiga e a diversidade de ministérios em que atuam.
3. Qual é o objetivo de uma
Pastoral Vocacional na Igreja?
A Pastoral Vocacional numa
diocese tem por objetivo incentivar
todos os membros desta Igreja a assumir a sua responsabilidade pelas
vocações. Em primeiro lugar, o cuidado pelas vocações da Igreja começa no cuidado de cada um pela
própria vocação, cultivando sua
relação com Deus e com o irmão,
discernindo continuamente a voz
de Deus em cada situação e procurando testemunhar aos outros a
alegria do próprio chamado. Além

disso, a Pastoral Vocacional procura cuidar das pessoas que ainda
não compreenderam a própria vocação, ajudando-as a buscar e a encontrar a missão que Deus lhe reservou. Isso ocorre pela promoção
das orações pelas vocações, na promoção de atividades e subsídios
que ajudem a esclarecer os critérios
de discernimento vocacional e pelo
incentivo de que nas comunidades e famílias se crie um ambiente
propício para que as sementes das
múltiplas vocações brotem.
4. Quais são as iniciativas da
Pastoral Vocacional na
Arquidiocese de Goiânia?
Há uma prioritária?
Desde o início do ano temos
um projeto de promoção da cultura vocacional, chamado “Muitas Vocações, uma só Igreja”. Em
harmonia com o lema da nossa
Arquidiocese (“Muitos membros,
um só corpo”, cf. 1Cor 12,12) e
inspirado na “Ação Evangelizadora Cada Comunidade uma Nova
Vocação”, queremos rezar pelas
vocações e evangelizar pelas redes sociais, por meio de testemunhos. Incentivamos que, no início
de todos os encontros, reuniões e
celebrações da Igreja se reze uma
dezena do rosário explicitamente
pelas vocações e, se for possível,
que, antes das celebrações dominicais, se reze o terço. Além disso,
estimulamos que em cada grupo
de catequese exista uma capelinha de Nossa Senhora que possa
ser levada para casa pelos catequizandos. Estimulados pelos catequistas, incentivarão sua família

a rezar junta pelas vocações e partilharão, depois, em grupo, como
foi essa experiência. Por ﬁm, o segundo eixo do projeto, que visa
ao testemunho, propõe a cada
paróquia divulgar as belas experiências da vivência das diversas
vocações em nossa arquidiocese,
mostrando a todos a alegria que
nos dá servir a Cristo.

Não devemos ter
medo de propor aos
jovens que escutem
e obedeçam a voz
de Deus
Além do projeto, a Pastoral Vocacional promove o encontro Arquidiocesano de Coroinhas e Acólitos, encontros vocacionais para
adolescentes, jovens e adultos,
atendimento vocacional pessoal e
visitas a paróquias, grupos e famílias. Organizamos os materiais de
oração para as duas ocasiões em
que rezamos mais intensamente
pelas vocações (Domingo do Bom
Pastor e Domingos do Mês de
Agosto) e promovemos, em todo o
primeiro sábado do mês, o terço vocacional no Seminário Santa Cruz.
Neste mês de agosto, temos algumas atividades especiais. Além dos
encontros vocacionais ordinários,
faremos a Romaria Vocacional a
Trindade e o primeiro Encontro Vocacional Feminino Arquidiocesano.

31/07/2019 09:56:10

Agosto de 2019

Arquidiocese de Goiânia

CAPA
5. Quais os principais caminhos
para fortalecer a cultura
vocacional em nossas dioceses,
paróquias e comunidades? Como
os padres, diáconos, religiosos(as),
as comunidades paroquiais e
as famílias podem ajudar no
despertar de novas vocações?
Eu acredito que viver bem a
nossa vocação e estar atentos às
necessidades da Igreja e do mundo são elementos fundamentais
para a cultura vocacional. A cultura nasce de ações individuais que
vão criando impacto e se solidiﬁcando. Não podemos esperar que
essa realidade brote do céu ou que
outra pessoa faça por nós. Se todos
nós tomarmos consciência e cada
um falar para si mesmo: “Eu sou
responsável pelas vocações” já é
um passo decisivo para a promoção das vocações. Outro elemento
é propor um discernimento e encorajar os que estão com dúvida no
próprio caminho vocacional. Não
devemos ter medo de propor aos
jovens que escutem e obedeçam
a voz de Deus, e devemos ter um
ambiente propício para que façam
com liberdade esse caminho, sem
lhes tirar a esperança nem lhes oferecer falsas ilusões.
6. O trabalho com os jovens é
imprescindível para fomentar
novas vocações?
Sim, é imprescindível. Os jovens
estão numa fase crucial da vida,
de dúvidas e descobertas. Acredi-
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to que muitas coisas relacionadas
à “crise da juventude” se devem
precisamente a uma má compreensão da própria vocação, do sentido
da própria vida. Por isso, é muito
importante incentivar que, desde
a juventude, os cristãos procurem
estar atentos ao chamado de Deus
para respondê-lo. O atraso nessa
proposta pode fazer com que muitos façam escolhas que diﬁcultem
ou até impossibilitem de seguir a
vontade de Deus.

5

É muito importante
incentivar que, desde a
juventude, os cristãos
procurem estar atentos
ao chamado de Deus
para respondê-lo

nos assustar, mas a graça de Deus
superabunda e aparece, especialmente, nos momentos mais difíceis. Vale a pena trilhar o caminho que Deus nos propõe. É uma
alegria inexplicável e sutil reconhecer a própria vida como missão, como propósito, e conﬁar na
presença carinhosa e contínua de
Deus. Não tenha medo de nadar
contra a corrente, de enfrentar os
obstáculos e medos que possam
aparecer para ter a experiência
verdadeira e realizadora de fazer
o que deveria ser feito, de estar
onde Deus quer que eu esteja.

comunidades, além de membros
de vários organismos da Igreja do
Brasil ligados ao diaconado permanente, família, vocação leiga,
juventude. Será uma oportunidade de avaliarmos juntos a caminhada dos últimos anos, compartilharmos as experiências existentes e reﬂetirmos as perspectivas
para o futuro da Pastoral Vocacional no Brasil. Tudo isso será
feito em comunhão com a Igreja
em todo o mundo, inspirando-se
no tema “Vocação e discernimento”, que fez parte da reﬂexão do
último Sínodo dos Bispos.

7. Que mensagem o senhor
deixa para os jovens sobre
vocações?
Eu acredito que o meu caminho
vocacional se deve ao incentivo
de tantos homens e mulheres que
me disseram: “Não tenha medo”.
Primeiramente, eu repito o mesmo incentivo: Não tenha medo.
Nossa própria fragilidade diante dos desaﬁos do mundo pode

8. De 5 a 8 de setembro deste ano,
acontece, em Aparecida (SP),
o 4º Congresso Vocacional do
Brasil, cujo tema será:
“Vocação e discernimento”.
Qual a importância desse evento
para Igreja no Brasil?
O evento é importante por
unir os bispos e promotores vocacionais das várias dioceses,
congregações, institutos e novas

9. Se alguém tiver interesse em
colaborar com a Pastoral
Vocacional, como deve proceder?
Se alguém tem interesse de colaborar diretamente na Pastoral
Vocacional Arquidiocesana, pode
entrar em contato conosco pelas
nossas redes sociais ou pelo nosso
whatsapp e indicaremos o melhor
modo de participar neste importante trabalho de nossa arquidiocese.
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CATEQUESE DO PAPA

ATOS DOS
APÓSTOLOS Nº 3

A IGREJA
nasce do fogo
do AMOR
Caros irmãos e irmãs!

C

inquenta dias depois da Páscoa, naquele Cenáculo que
já é a casa deles e onde a
presença de Maria, Mãe do
Senhor, constitui o elemento de coesão, os Apóstolos vivem um evento
que supera as suas expetativas. Reunidos em oração – a prece é o “pulmão” que dá fôlego aos discípulos
de todos os tempos; sem oração não
se pode ser discípulo de Jesus; sem
oração não podemos ser cristãos! Ela
é o ar, o pulmão da vida cristã – são
surpreendidos pela irrupção de Deus.
Trata-se de uma irrupção que não tolera
o fechamento: escancara as portas através da força de um vento que recorda a ruah, o sopro primordial, e cumpre a promessa da “força” feita pelo
Ressuscitado antes da sua despedida
(cf. At 1,8). Chega inesperadamente,
do alto: “De repente, veio do céu um
ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde
eles estavam” (At 2,2).
Depois, ao vento acrescenta-se o
fogo que evoca a sarça ardente e o
Sinai, com o dom das dez palavras
(cf. Ex 19,16-19). Na tradição bíblica,
o fogo acompanha a manifestação de
Deus. No fogo, Deus concede a sua
palavra viva e enérgica (cf. Hb 4,12)
que abre ao futuro; o fogo exprime
simbolicamente a sua função de aquecer, iluminar e testar os corações, a
sua cura na provação da resistência
das obras humanas, na sua puriﬁcação e revitalização. Enquanto no Sinai
se ouve a voz de Deus, em Jerusalém,
na festa de Pentecostes, quem fala é
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Pedro, a rocha sobre a qual Cristo quis
ediﬁcar a sua Igreja. A sua palavra,
frágil e capaz até de renegar o Senhor,
atravessada pelo fogo do Espírito, adquire força, torna-se capaz de trespassar os corações e de impelir à conversão. Com efeito, Deus escolhe aquilo
que é fraco no mundo para confundir
os fortes (cf. 1Cor 1, 27).

O Espírito Santo é o
artífice da comunhão, é
o artista da reconciliação
que sabe remover as
barreiras entre judeus e
gregos, entre escravos
e livres, para fazer de
todos um só corpo
Por conseguinte, a Igreja nasce do
fogo do amor e de um “incêndio” que
arde no Pentecostes e que manifesta
a força da Palavra do Ressuscitado,
imbuída de Espírito Santo. A Aliança
nova e deﬁnitiva já não está fundamentada
numa lei escrita em tábuas de pedra, mas
na ação do Espírito de Deus, que renova
tudo e é gravado em corações de carne.
A palavra dos Apóstolos impregna-se do Espírito do Ressuscitado e
torna-se uma palavra nova, diferente, que, no entanto, é compreensível,

como se fosse traduzida simultaneamente em todas as línguas: com efeito, “cada um os ouvia falar na própria
língua” (At 2,6). Trata-se da linguagem
da verdade e do amor, que é a língua
universal: até os analfabetos podem
entendê-la. Todos compreendem a
linguagem da verdade e do amor. Se
te apresentares com a verdade do teu
coração, com sinceridade, com amor,
todos te hão de entender. Mesmo que
tu não possas falar, faz uma carícia
que seja verídica e amorosa.
O Espírito Santo não só se manifesta mediante uma sinfonia de sons
que une e compõe harmoniosamente as
diversidades, mas apresenta-se como o
maestro que faz executar as partituras
dos louvores pelas “grandes obras”
de Deus. O Espírito Santo é o artíﬁce da
comunhão, é o artista da reconciliação que
sabe remover as barreiras entre judeus
e gregos, entre escravos e livres, para
fazer de todos um só corpo. Ele ediﬁca a comunidade dos crentes, harmonizando a unidade do corpo e a multiplicidade dos membros. Faz crescer a
Igreja, ajudando-a a ir mais além dos
limites humanos, dos pecados e de
qualquer escândalo.
O assombro é grande, e alguém
pergunta se aqueles homens estão
embriagados. Então, Pedro intervém
em nome de todos os Apóstolos e
volta a ler aquele acontecimento à luz
de Joel 3, onde se anuncia uma nova
efusão do Espírito Santo. Os seguidores de Jesus não estão inebriados,
mas vivem aquela que Santo Ambrósio deﬁne “a sóbria embriaguez do
Espírito” que, através de sonhos e
visões, acende a profecia no meio do

povo de Deus. Essa dádiva profética
não está reservada apenas a alguns,
mas a todos aqueles que invocam o
nome do Senhor.
Dali por diante, a partir desse
momento, o Espírito de Deus impele
os corações a acolher a salvação que
passa através de uma Pessoa, Jesus
Cristo, Aquele que os homens pregaram no madeiro da cruz e que Deus
ressuscitou dos mortos, “libertando-o
dos grilhões da morte” (At 2,24). Foi
Ele quem infundiu aquele Espírito
que orquestra a polifonia de louvores
e que todos podem ouvir. Como dizia
Bento XVI, “o Pentecostes é isto: Jesus,
e através dele o próprio Deus, vem a
nós e atrai-nos para dentro de si” (Homilia, 3 de junho de 2006). O Espírito
realiza a atração divina: Deus seduz-nos com o seu Amor e deste modo
envolve-nos, para mover a história e
encetar processos através dos quais
Ele ﬁltra a vida nova. Com efeito, só
o Espírito de Deus tem o poder de humanizar e fraternizar cada contexto, a
partir de quantos o recebem.
Peçamos ao Senhor que nos deixe
experimentar um novo Pentecostes,
que dilate os nossos corações e sintonize os nossos sentimentos com os de
Cristo, para anunciarmos sem vergonha a sua palavra transformadora e
testemunharmos o poder do amor que
chama à vida tudo o que encontra.

Audiência Geral
Praça São Pedro, 19 de junho de 2019
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PE. JOSÉ GONÇALVES PINHEIRO (PE. ZEZÃO)
Vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe,
Parque das Laranjeiras

D

esejo celebrar estes 25
anos sacerdotais com o
lema que escolhi na minha ordenação “Servir a
Deus com alegria”. Quero contar
um pouco da minha história.
Nasci no dia 26 de agosto de
1956, num lugar chamado Pé de
Pato, uns 12km de Iporá (GO),
numa família humilde e muito
pobre, com seis ﬁlhos, sendo eu
o primeiro ﬁlho e único homem.
Tive que trabalhar na roça até os
18 anos, com pouco estudo. Em
1974, mudamos para Iporá com
uma situação de vida muito difícil.

Poucas pessoas
acreditavam na minha
vocação, mas em
todas as dificuldades
eu sentia que Deus
me chamava
Em 1976, arrisquei-me e vim
sozinho, para Goiânia, tentar a
sorte. Morei de favor com uma
família e consegui emprego de
faxineiro no supermercado Alô
Brasil, na Avenida Anhanguera,
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onde trabalhei um ano e três meses, mas sem estudar.
Em 1978, saí desse emprego e
fui trabalhar, na Paróquia Nossa
Senhora das Graças, no Setor dos
Funcionários, como faxineiro, durante nove meses. Nessa paróquia,
conheci o padre José do Rosário,
um religioso claretiano, que me
encaminhou para o Seminário Santo Antônio Maria Claret, em Pouso
Alegre, Sul de Minas, em 1979.
Em 1982, fui morar em Belo
Horizonte, onde terminei o Ensino Médio e prestei vestibular
para Filosoﬁa na PUC Minas. Em
1984, ﬁz o noviciado em Campinas (SP). Em 1985, retornei para
BH, onde cursei Filosoﬁa. Em
1988, prestei vestibular para Teologia no Instituto São Tomás de
Aquino (ISTA).
Em 1989, resolvi sair da congregação, vim para Goiânia e me
apresentei ao arcebispo Dom Antonio Ribeiro de Oliveira que me
acolheu, junto com o padre José
Vicente, no Seminário Santa Cruz.
Em 1992, terminei o curso de
Teologia e fui acolhido pelo padre
Daniel Lagni, na cidade de Vianópolis, onde me preparei para
o diaconado e o sacerdócio. Em
1993, fui ordenado diácono, em
Vianópolis, pelo então arcebispo
de Goiânia, Dom Antonio Ribeiro
de Oliveira. No ano seguinte, fui
ordenado sacerdote por Dom Antonio, em Iporá, o primeiro padre
ordenado naquela cidade.
Nessa trajetória toda, quero
mencionar umas pessoas que foram fundamentais na minha vocação: meus pais, que sempre es-

Fotos: Arquivo pessoal

Jubileu de Prata sacerdotal

tiveram presentes com uma boa
palavra e muita oração; o padre
José Vicente e sua querida mãe
dona Tita, que me acolheram no
Seminário Santa Cruz. Padre Wiro
marcou muito a minha vida, pois
no primeiro momento não acreditou na minha vocação, por não ter
estudo com quase 20 anos de idade. Somente depois, ele realmente
viu que eu não estava brincando
e se tornou um verdadeiro pai,
apoiou-me em todos os sentidos.
O padre Daniel, hoje mons. Daniel, que me acolheu em Vianópolis, me preparou para o diaconado
e para o sacerdócio; estamos juntos até hoje. Muita gratidão a todas essas pessoas.
Olho para esse percurso e ﬁco
pensando como é grande a bon-

dade de Deus ao nos chamar. Poucas pessoas acreditavam na minha
vocação, mas em todas as diﬁculdades eu sentia que Deus me chamava; como a vocação de Isaías,
parece que era desde o ventre de
minha mãe.
Na Paróquia Nossa Senhora das
Graças, eu olhava as mãozinhas
de Nossa Senhora e sentia que ela
mandava que eu seguisse o seu Filho Jesus. Não tive dúvida, atendi
ao apelo de minha Mãe. Hoje, celebro os 25 anos de sacerdote e descubro que a Mãe de Deus escolheu
para minha vida a melhor vocação:
servir a Deus com alegria.
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LEITURA ORANTE

‘‘Vossos rins estejam cingidos
e as lâmpadas acesas’’ (Lc 12,35)

N

Todo cristão deve estar preparado, pois
o Senhor disse que voltaria, mas ninguém
sabe quando. Ele quer encontrar todos preparados, ou melhor, prontos. Como está sua
vida? Está pronto para a volta do Senhor?
Se não estiver, é bom rever suas atitudes e
buscar uma verdadeira conversão, para que
esteja preparado para sua vinda. O Senhor
nos dá uma nova chance de buscar e seguir
seu caminho a cada dia, cabe a cada um de
nós saber o que fazer com este tempo.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Nm 11,4b-15; Mt 14,13-21. 3ª-f.: Transfiguração do Senhor, festa. Dn 7,9-10.13-14 ou 2Pd 1,16-19; Lc 9,28b-36.
4ª-f.: Nm 13,1-2.25-14,1.26-30.34-35; Mt 15,21-28. 5ª-f.: Nm 20,1-13; Mt 16,13-23. 6ª-f.: Dt 4,32-40; Mt 16,24-28. Sábado: 2Cor 9,6-10;
Jo 12,24-26. Domingo: 19º Domingo do Tempo Comum – Sb 18,6-9; Hb 11,1-2.8-19 ou abrev. 1-2.8-12; Lc 12,32-48 ou abrev. 35-40.
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Texto para oração: Lc 12,32-48 (página 1290 – Bíblia das
Edições CNBB)
Foto: Rudger Remígio

MAGNO VALIM MACENA (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

este 19º Domingo do Tempo Comum, o Senhor nos diz para que
ﬁquemos vigilantes. Ninguém
sabe quando Ele vem, por esse
motivo devemos estar preparados. A vigilância é uma virtude que deve ser buscada
por cada um de nós, pois sem ela não entraremos na festa preparada pelo Senhor.
A festa está preparada e nós, servos do
Senhor, somos convidados a esperar por
Ele. Não sabemos o momento, apenas sabemos que Ele voltará. Os rins cingidos
signiﬁca estar sempre preparado. Devemos ser bons servos, aguardando vigilantes a volta do Senhor. Pois o Senhor não
dorme nem cochila, assim também devem
ser seus servos.

Siga os passos para a leitura orante:

1º Preparação: Reserve um tempo longo para rezar sozinho,
desligando o celular e tudo que possa tirar sua atenção deste
momento. Crie um ambiente orante. E faça sua oração inicial.
2º Leitura: Leia com calma, em voz baixa, e depois em silêncio. Preste atenção em cada palavra do texto. Leia várias
vezes, sempre com bastante atenção.
3º Meditação: Perceba alguma palavra ou frase que fale
mais forte ao seu coração. Repita-a várias vezes, sem se
cansar. Deixe-a falar. Saboreie a palavra em seu coração,
como um alimento saboroso em sua boca. Se essa palavra o
ﬁzer lembrar de outra parte da Bíblia, deixe-a ecoar dentro
de você.
4º Oração: Não é hora de reﬂetir. Agora é hora de elevar ao
coração de Deus aquilo que a palavra meditada trouxe em
seu coração. Fale com Deus, com a Palavra que você escutou Dele. Ofereça a Ele o sentimento causado pela Palavra.
5º Contemplação: Permaneça em Deus, com o coração ﬁxo
na Palavra Dele.
19º Domingo do Tempo Comum, Ano C – Liturgia da Palavra: Sb 18,6-9; Sl 32 (33), 1.12.18-19.20.22 (R/.12b); Hb 11,12.8-19; Lc 12,32-48 (Vigilância).
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