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PALAVRA DO ARCEBISPO

Editorial

SINAIS DO AMOR
DO PAI ETERNO

Queridos pais, o seu testemunho
é muito importante para que a sociedade perceba que a família é dom
de Deus, insubstituível no processo
de formação humana, berço de onde
emana a alegria da vida. Na família,
todos nós somos formados, aprendemos a partilhar e ajudar quando o irmão precisa. É também onde aprendemos que tudo tem limites, desaﬁos e conquistas. Na reportagem de
capa desta edição, trazemos matéria
sobre o Dia dos Pais, com ênfase na
importância do pai presente na família. Alguns ﬁlhos comentam sobre a
participação dos pais em suas vidas.
Este número do Encontro Semanal
traz também cobertura da posse do

N
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Fique por DENTRO
PARÓQUIA Nossa Senhora da Abadia
celebra Padroeira
Foto: Rudger Remígio

este domingo, a Igreja dá
início à Semana Nacional
da Família. Na edição passada do nosso jornal, dediquei minha reﬂexão à importância da
família para cada pessoa e para sociedade. Como aﬁrmei, a família nasce da
íntima comunhão de vida e de amor
fundada no matrimônio entre um hoDOM WASHINGTON CRUZ, CP
mem e uma mulher e é por meio dessa
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
comunhão de vida e de amor um pelo
outro, que eles se tornam pai e mãe. O início desta semana dedicada à família coincide com o Dia dos Pais, por isso, gostaria
de reﬂetir, particularmente, sobre esses que com suas esposas-mães constituem o fundamento humano de cada família.
Quando chamamos alguém de “pai” dizemos que ele tem
um “ﬁlho”, que ele é, por geração, origem de outra pessoa.
Em relação a Deus, como nos foi legado por Jesus mesmo, a
Pessoa que é a fonte e origem de outra Pessoa divina, é chamada “Pai”, e a Pessoa gerada é chamada “Filho”. O homem é
imagem e semelhança de Deus e, portanto, deveria, de algum
modo, reﬂetir em si mesmo o Criador. Podemos, então, por
analogia, aﬁrmar que cada homem-pai, que é origem do seu
ﬁlho, deveria ser manifestação da paternidade divina, deveria
reﬂetir em si mesmo e nas suas ações aquele modo de ser e de
agir de Deus, que é Pai.
Ao gerar o ﬁlho, o pai lhe dá a vida. No sentido biológico,
isso se veriﬁca em termos estritos. Em termos vivenciais, o pai
dá a vida ao ﬁlho pois o traz ao mundo e permite que ele se
desenvolva em direção ao seu completo amadurecimento. Por
isso, a geração de um ﬁlho exige que o pai continue gerando-o
na vida, de modo a conduzi-lo à plenitude dela. Sendo Deus a
plenitude da vida, então o amor do pai manifesta-se, em primeiro lugar, quando ele conduz o ﬁlho a Deus pela transmissão da fé e o coloca nos caminhos do Senhor. Assim, o amor de
um pai que dá a vida ao ﬁlho deve ultrapassar os elementos
naturais, que se referem à vida biológica, projetando-se na direção da vida plena com o Senhor, na eternidade feliz.
Em segundo lugar, o pai deveria ser reﬂexo do amor divino. Deus é amor (Cf. 1Jo 4,16) e age de modo amoroso em
relação a todos os seus ﬁlhos, a começar pelo Seu Filho muito
amado, Jesus (Cf. Mt 3,17). Esse amor se concretiza de formas
distintas em cada tempo e lugar, segundo a necessidade do
próprio ﬁlho. Educar, corrigir, apoiar, manifestar afetos, independentemente do que se faz, o que deveria estar sempre
presente é a razão do agir: amar como o Pai Eterno.
O amor do Pai, nós o conhecemos através de Jesus, particularmente no mistério da Sua paixão, morte e ressurreição.
Por isso, um pai deveria estar pronto a dar a vida pela família
e pelos ﬁlhos. Isso se torna concreto na labuta diária para sustentar a família, na ﬁdelidade e no amor à sua esposa, que cria
no lar o ambiente de amor-comunhão favorável para o nascimento e crescimento dos ﬁlhos, na disponibilidade de estar
com os ﬁlhos e protegê-los não só dos perigos materiais, mas
também dos contravalores que ameaçam a verdadeira educação e a amizade com Cristo. Enﬁm, na oferta gratuita de amor
que se revela no desgaste quotidiano em favor da família.
Pais, obrigado por tudo que ﬁzeram por nós e por nos terem dado a vida. Vocês são um verdadeiro dom de Deus para
nós, seus ﬁlhos. Precisamos de vocês, do seu amor, da sua paternidade. Precisamos que estejam à frente de nossas famílias
indicando-nos o caminho do Senhor. Precisamos que sejam
para nós sinais do amor do Pai Eterno.

padre Carlos Gomes Silva, novo pároco da Catedral de Goiânia e artigo
na seção Vida Cristã, sobre os pais.
Em Arquidiocese em Movimento, lembramos os 180 anos da Congregação
São Pedro ad Vincula, celebrados no
dia 1º de agosto.

De 9 a 18 de agosto, realiza-se a tradicional festa em louvor a Nossa
Senhora da Abadia, em Abadia de
Goiás. As novenas acontecem de 9 a
17, sempre às 19h30, na igreja matriz.
No dia da festa, 18 de agosto, haverá
missa solene, com coroação de Nossa Senhora, às 10 horas. Durante os
dias da novena e no dia da festa, os
devotos poderão cumprir seus votos
e pagar promessas. O pároco padre
Antônio Gomes informa que no dia
15, data em que se celebra a Festa de
Nossa Senhora da Abadia, a igreja ﬁcará aberta das 9h às 20h para acolher
os devotos que a desejam visitar.
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acolhe seu novo pároco, padre Carlos Gomes Silva
MARCOS PAULO MOTA

Fotos: Rudger Remígio

A

Catedral Metropolitana,
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, acolheu
o padre Carlos Gomes
Silva, que assumiu a função de cooperar com o arcebispo no pastoreio dessa porção do povo de Deus.
A igreja ﬁcou repleta de ﬁéis que
participaram da celebração presidida pelo arcebispo de Goiânia, Dom
Washington Cruz, no dia de São
João Maria Vianney, padroeiro dos
padres.
Dom Washington explicou, em
sua homilia, o que signiﬁca a Catedral em uma diocese ou arquidiocese. “A Catedral é a igreja-mãe
de toda a arquidiocese. Nela está a
Cátedra do bispo, a cadeira de onde
ele exerce uma de suas três missões
principais que é ensinar as verdades
da fé para seus diocesanos. Na Catedral, se realizam as principais celebrações da arquidiocese: ordenações

MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS
pelos 180 anos da Congregação São Pedro ad Vincula

o dia 1º de agosto, a Congregação São Pedro ad
Vincula celebrou 180 anos
de sua fundação pelo padre Carlos Fissiaux, em Marselha,
na França, no ano de 1839. Para marcar a importante data, foi celebrada
uma missa em ação de graças na Paróquia Jesus Bom Pastor, no Jardim
Guanabara. A celebração foi presidida pelo padre Cidimar Antônio Rodrigues, superior local de Goiânia, e
contou com a presença dos padres,
irmãos e seminaristas que formam a
comunidade que vive nesta cidade.
“Hoje é dia de dar graças a Deus
por esta obra maravilhosa que ele
colocou no coração de nosso fundador, nosso carisma nos lembra que
somos “Anjos que libertam” (At 12,
1-12), e consagra a libertação das
pessoas a todo tipo de prisão e correntes, mormente a libertação da

juventude delinquente e abandonada”, disse o presidente da celebração em sua homilia.
O padre continuou mostrando
como as pessoas devem reconhecer
Jesus dando o exemplo de São Pedro
que o reconheceu como o Messias o
Filho do Deus vivo
A Congregação São Pedro ad
Vincula conta hoje com 10 pessoas
em Goiânia, entre padres, irmãos e
seminaristas. Na capital, mantém
um seminário e atua no serviço pastoral em duas paróquias: Jesus Bom
Pastor e a Nossa Senhora da Assunção, na Vila Itatiaia.

História
Em 1839, a França vivia mergulhada nos horrores das guerras e, como
consequência, muitas crianças ﬁcavam órfãs. Dura realidade que moti-

vou o padre Carlos a promover um
trabalho para ampará-las. Filho de família nobre, o sacerdote deixou tudo
o que tinha para cuidar das crianças.
No Brasil, a Ordem Religiosa chegou em 1963, após dois padres espanhóis, Lourenço e Pedro Martinez
conhecerem o primeiro bispo prelado de Uruaçu (GO), Dom Francisco
Prada Carrera, CMF, em um navio.
Esses sacerdotes procuravam terras
de missão para trabalhar e o bispo os
levou para a região onde foi fundado o município de Mara Rosa (GO),
pertencente à Diocese de Uruaçu,
no norte goiano. Padre Lourenço foi
quem começou a construção da cidade de Mara Rosa e ele foi o seu primeiro sacerdote. Padre Pedro Martinez também veio e morou muito
tempo no Brasil. Ele também trabalhou na cidade de Minaçu, que também pertence à Diocese de Uruaçu.

Fotos: Rudger Remígio

N

diaconais e presbiterais, a celebração da padroeira de toda arquidiocese que coincide com a padroeira
da cidade e desta paróquia”.
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. Ao ﬁm da
celebração, padre Carlos relembrou
o momento da primeira aparição do
papa Francisco e pediu uma só coisa
aos presentes, que todos rezassem
por ele, para que possa exercer bem
o seu ofício. O novo pároco contará
com a ajuda do padre Sebastião Romário, que será o vigário paroquial,
sendo transferido Paróquia Nossa
Senhora Rainha do Povo.
Sejam bem-vindos, padre Carlos e padre Sebastião Romário. Que
nossa Mãe Auxiliadora, os auxilie na
nova missão.
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CAPA

na realização da família
N
FÚLVIO COSTA

este domingo, 11 de agosto, comemoramos o Dia
dos Pais. Data especial,
sobretudo porque celebrada no Dia do Senhor. É um momento oportuno para aproveitar com
aquele que consideramos a nossa referência de vida e caminhar cristão.
Com o uso cada vez mais intenso dos
meios de comunicação interativos,
como os dispositivos móveis, as relações sociais têm se fragilizado. Os
encontros de ﬁns de semana, muitas
vezes, são substituídos apenas pelo
contato virtual e, com isso, perde-se
o que outrora costumava ser rotineiro, como as fotograﬁas em família, o
bate-papo sem pretensões, o conhecimento da vida do outro.

O Dia dos Pais que celebramos
hoje é um momento para
pensar sobre a importância da
presença do pai na família. Ser
um pai presente ou ausente
faz toda a diferença e traz
consequências positivas ou
negativas. “Minhas conquistas
ele comemora como se
fossem as dele”, disse a jovem
Dayane Rodrigues, 27 anos,
que considera o seu, um pai
presente. Ela diz que o Sr. José
do Carmo Rodrigues é um
exemplo de generosidade e
dedicação à família. “Seu jeito
simples de viver me ensinou
muito sobre os verdadeiros
valores da vida. Ele sempre se
doa por inteiro para que eu
caminhe por uma estrada com
menos buracos e pedregulhos”.

O papa Francisco, em catequese proferida no dia 4 de fevereiro de 2015,
sobre a ﬁgura do pai na família, realça que “cada família precisa do pai”,
explicando que isso acontece naturalmente a partir de momentos espontâneos, no dia a dia da convivência em
família. “A primeira necessidade, então, é justamente essa: que o pai seja
presença na família. Que seja próximo à mulher, para partilhar tudo,
alegrias e dores, cansaços e esperanças. E que seja próximo aos ﬁlhos em

seu crescimento: quando brincam e
quando se empenham, quando estão despreocupados e quando estão
angustiados, quando se exprimem e
quando ﬁcam em silêncio, quando
ousam e quando têm medo, quando
dão um passo errado e quando reencontram o caminho; pai presente,
sempre. Dizer presente não é o mesmo que dizer controlador! Porque os
pais muito controladores anulam os
ﬁlhos, não os deixam crescer”.
A presença do pai na família é indis-

pensável em todos os aspectos, na
educação e crescimento dos ﬁlhos.
O pai presente é a alegria da família,
homem, mulher e ﬁlhos, que juntos
caminham e partilham suas conquistas e angústias, no dia a dia. Aos
ﬁlhos, a presença paterna é muito
importante porque é isso mesmo
que eles precisam da sua referência
maior, para poderem conduzir suas
vidas. O pai presente é fundamental
ainda porque só assim ele é capaz de
dar aquilo que os ﬁlhos mais esperam dele: o amor.

com o seu pai Antônio Walter
Vieira, dizem ser muito fácil
falar do pai. Para elas, o principal ensinamento dele é o
exemplo. “Ele sabe esperar,
chamar atenção quando é
necessário e perdoar. Sou
agradecida a ele por sempre me manter no caminho
de Deus”, disse Jéssica. “A
maior lição é ter a certeza
de que ele sempre estará do
meu lado, independentemente
de qualquer situação”, comentou Sabrina. “Ele gosta sempre de
acompanhar nosso crescimento,
está conosco nas vitórias e derrotas
da vida, nos incentivando a seguir
no caminho da fé”, completou.
Embora tenhamos apresentado
exemplos positivos, o papa Francisco nos alertou em catequese proferida no dia 28 de janeiro de 2015,
sobre as graves e irreversíveis consequências da ausência paterna.
“A ausência da ﬁgura paterna nas
crianças e jovens produz lacunas e
feridas que podem ser muito graves”. Para ilustrar, o Papa citou a carência de exemplos para os ﬁlhos, a

falta de condução, de proximidade e
de amor por parte do pai. Isso resulta em jovens sem valores, propensos a buscar ídolos que preencham
seus corações. Na missão paterna de
educar os ﬁlhos, o papa garante que
a Igreja está próxima, “empenhada
em apoiar com todas as suas forças
a presença generosa dos pais nas famílias, porque eles são para as novas gerações custódios e mediadores insubstituíveis da fé na bondade, na justiça e na proteção de Deus,
como São José.”

MEU PAI PRESENTE
Padre Adnilson Pedro Gomes
também testemunha que seu pai, o
Sr. Alarico Gomes Pereira, sempre
esteve presente na vida dos ﬁlhos.
Desde criança, eles moravam na
zona rural, uma fazenda no município de Bela Vista de Goiás em que
ele cresceu até os 19 anos. Como o
próprio papa Francisco disse em
sua catequese, foi na simplicidade
do pai que Adnilson foi marcado,
principalmente na fé. “Além dos
momentos de orações com meu pai,
lembro-me de sair com ele para arrecadar doações dos nossos vizinhos
para ajudar uma família carente que
havia se mudado para a região onde
morávamos. Conseguimos vários
donativos. Até hoje trago em minha
mente a alegria dos membros daquela família quando chegamos à
casa deles e começamos a descarregar o que havíamos ganhado. Hoje
vejo que, na simplicidade do homem
do campo, meu pai me transmitiu os
maiores valores do cristianismo, a fé
e as obras de caridade”.
As irmãs Jéssica, 21 anos e Sabrina Vieira, 18 anos, que ilustram a
foto de capa desta edição do jornal,

Foto: Rudger Remígio

A presença paterna
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Dom
Francisco
Rodrigues
FÚLVIO COSTA

A

memória de São João Maria Vianney, Padroeiro
dos Padres, 4 de agosto,
foi um dia de festa para a
Igreja no Regional Centro-Oeste da
CNBB (Goiás e Distrito Federal). É
que o padre Francisco Rodrigues do
Rêgo, nomeado bispo da Diocese de
Ipameri (GO), em 15 de maio, pelo
papa Francisco, foi ordenado bispo.
A celebração contou com a presença de milhares de pessoas que encheram a quadra do Seminário São
José, na cidade de Uruaçu, no norte
do estado de Goiás. Além dos cristãos leigos vindos das mais diversas
paróquias da Diocese de Uruaçu e
da Diocese de Ipameri, a celebração

RITO DE ORDENAÇÃO

Foto: Fúlvio Costa

é o novo bispo
de Ipameri
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contou também com a presença vários bispos, padres, religiosos e religiosas, seminaristas e autoridades
da sociedade civil. A Arquidiocese
de Goiânia marcou presença com os
seminaristas e o bispo auxiliar Dom
Moacir Silva Arantes.
A cerimônia de ordenação episcopal foi presidida pelo bispo emérito
de Uruaçu, Dom José Silva Chaves.
Foram co-ordenantes da celebração,
o bispo de Formosa (GO) Dom Adair
José Guimarães, e o bispo de Teóﬁlo
Otoni (MG) Dom Messias dos Reis
Silveira, que foi o pastor da Diocese
de Uruaçu por 12 anos.
Dom José Chaves comentou, em
sua homilia, sobre a missão dos bis-

pos. “Governam as Igrejas particulares que lhes foram conﬁadas com
conselhos, exortações, exemplos,
mas também com autoridade e com
o sacro poder.” Esse poder, continuou, não usarão senão para ediﬁcar
sua grei na verdade e na santidade.
“O Concílio Vaticano II nos ensina
que com a consagração episcopal se
confere a plenitude do sacramento
da ordem e por isso se chamam na liturgia da Igreja e no testemunho dos
santos, padres ao supremo sacerdócio. O bispo recebe dos apóstolos
um mandato oﬁcial que o credencia
junto dos homens, que lhe confere a
própria autoridade de Cristo para o
cumprimento de sua missão”.

Após a homilia, houve o rito de
ordenação com a imposição das
mãos e prece de ordenação, em que
o bispo sagrante pede a Deus Pai e
ao Espírito Santo que envie sobre
o eleito a força que dele procede.
Em seguida houve a unção da cabeça do mons. Francisco e a entrega
do Evangeliário e das insígnias: o
Evangelho, para que anuncie a palavra de Deus com toda a constância e desejo de ensinar; o anel, símbolo da ﬁdelidade invencível que
guarda sem mancha a Igreja, esposa de Deus; a mitra, para que brilhe
no eleito o esplendor da santidade, para que quando vier o príncipe dos pastores, mereça receber a
imarcescível coroa da glória; e o báculo, símbolo do serviço pastoral,
do cuidado com o rebanho, no qual
o Espírito Santo constitui o bispo a
ﬁm de apascentar a Igreja de Deus.
O lema episcopal de Dom Francisco
é “Mane Nobiscum Domine”, em
português “Fica conosco, Senhor”.
Algumas pessoas prestaram suas
homenagens ao novo bispo, depois
da celebração, entre elas os familiares. Dom Francisco também se
pronunciou dizendo que é ordenado bispo não por merecimento, mas
pela graça de Deus.
A posse do novo bispo acontecerá no dia 24 de agosto, às 10h, em
Ipameri-GO.
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Os cristãos seguem os
ensinamentos dos apóstolos
Prezados irmãos e irmãs!

O

fruto do Pentecostes, a
poderosa efusão do Espírito de Deus sobre a primeira comunidade cristã, foi
que muitas pessoas sentiram o próprio coração trespassado pelo alegre
anúncio – o querigma – da salvação
em Cristo e aderiram livremente a
Ele, convertendo-se, recebendo o
batismo em seu nome e aceitando
por sua vez o dom do Espírito Santo. Cerca de três mil pessoas começam a fazer parte daquela fraternidade, que é o habitat dos crentes
e constitui o fermento eclesial da
obra de evangelização. O fervor da
fé desses irmãos e irmãs em Cristo
faz da sua vida o cenário da obra de
Deus, que se manifesta com prodígios e sinais através dos Apóstolos.
O extraordinário faz-se ordinário e o
dia a dia torna-se o espaço da manifestação de Cristo vivo!
O Evangelista Lucas narra-nos
isso, mostrando-nos a Igreja de Jerusalém como o paradigma de todas as
comunidades cristãs, como o ícone
de uma fraternidade que fascina e
que não deve ser mitiﬁcada, nem
sequer minimizada. A narração
dos Atos permite-nos olhar para
dentro das paredes da domus onde
os primeiros cristãos se reúnem
como família de Deus, espaço da koi-

nonia, ou seja, da comunhão de
amor entre irmãos e irmãs em Cristo. Perscrutando no seu interior, podemos ver que eles vivem de uma
forma muito especíﬁca: são “assíduos no ensinamento dos Apóstolos,
na união fraterna, na fração do pão
e nas orações” (At 2,42). Os cristãos
ouvem assiduamente a didaquê, ou
seja, o ensinamento apostólico; praticam relacionamentos interpessoais
de alta qualidade (inclusive através
da comunhão dos bens espirituais
e materiais); fazem memória do Senhor mediante a “fração do pão”, isto
é, a Eucaristia, e dialogam com Deus
na oração. São essas as atitudes do
cristão, as quatro caraterísticas de
um bom cristão.

O Senhor garante
o crescimento da
comunidade
Contrariamente à sociedade humana, onde se tende a perseguir os
próprios interesses, prescindindo
ou até em detrimento do próximo, a
comunidade dos crentes afasta o individualismo para favorecer a partilha e a solidariedade. Não há lugar
para o egoísmo na alma do cristão:
se o teu coração for egoísta, não és
cristão, és um mundano, que só pro-

curas a tua vantagem, o teu benefício. E Lucas diz-nos que os crentes
permanecem juntos (cf. At 2,44). A
proximidade e a unidade são o estilo dos crentes: próximos, preocupados uns pelos outros, não para falar
mal do outro, não, para ajudar, para
se aproximar.
Portanto, a graça do Batismo revela a íntima união entre os irmãos em
Cristo, que são chamados a compartilhar, a identiﬁcar-se com os outros e
a dar, “de acordo com as necessidades de cada um” (At 2,45), ou seja, a
generosidade, a esmola, preocupar-se pelo próximo, visitar os doentes,
ir ao encontro dos necessitados, de
quantos precisam de consolação.
E precisamente porque escolhe o
caminho da comunhão e da atenção
aos carentes, essa fraternidade que
é a Igreja pode levar uma vida litúrgica verdadeira e autêntica. Lucas diz:
“Frequentavam diariamente o templo, partiam o pão em suas casas e
tomavam o alimento com alegria e
simplicidade de coração. Louvavam
a Deus e tinham a simpatia de todo
o povo” (At 2,46-47).
Enﬁm, a narração dos Atos recorda-nos que o Senhor garante o crescimento da comunidade (cf. 2,47): a
perseverança dos crentes na aliança
genuína com Deus e com os irmãos
torna-se força atrativa que fascina e

conquista muitas pessoas (cf. Evangelii gaudium, 14), um princípio graças ao qual a comunidade de crentes
de todos os tempos vive.

A proximidade e a
unidade são o estilo
dos crentes: próximos,
preocupados uns
pelos outros, não para
falar mal do outro,
não, para ajudar, para
se aproximar
Oremos ao Espírito Santo a ﬁm
de que faça das nossas comunidades lugares onde receber e praticar
a vida nova, as obras de solidariedade e de comunhão, lugares onde
as liturgias sejam um encontro com
Deus, que se torna comunhão com
os irmãos e irmãs, lugares que sejam portas abertas para a Jerusalém
celestial.

Audiência Geral
Praça São Pedro, 26 de junho de 2019
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VIDA CRISTÃ

LEODOLFO ALVES DO NASCIMENTO FILHO
Centro da Família Coração de Jesus

O

enorme desaﬁo da paternidade nos dias atuais
não deve ser suﬁciente
para desmotivar tão sublime vocação que tem como fonte
suprema, “o Pai, do qual toda paternidade nos céus e na terra toma
nome”. (Ef 3,15).

O desaﬁo de educar
na fé e para os
verdadeiros valores
continua até hoje,
mas nunca estivemos
sozinhos, Deus
sempre esteve e
estará conosco nos
sustentando

Deus nos concedeu quatro ﬁlhos,
nosso maior tesouro. Após cada
nascimento, ao tomá-los nos braços
cheio de admiração, eu não encontrava, naquele momento, palavras
que fossem capazes de expressar minha gratidão a Deus. Passou o tempo, o desaﬁo de educar na fé e para
os verdadeiros valores continua até
hoje, mas nunca estivemos sozinhos,
Deus sempre esteve e estará conosco
nos sustentando, especialmente nos
sacramentos da reconciliação e da
eucaristia.
“Sublinhando sempre os princípios da paternidade responsável, deve-se aﬁrmar que não há tarefa que
dê mais alegria, nem vivência que dê
maior certeza de sentir-se útil do que
o cuidado e a educação dos ﬁlhos.
Não há nada que aumente mais a felicidade de um lar do que o convívio
gozoso dos irmãos dentro de uma
família onde se incentivou a vida”,
aﬁrma Rafael Llano Cifuentes em
seu livro Família: ﬁdelidade-felicidade.

Fotos: Arquivo pessoal

A desafiante alegria da paternidade

Marcos, Mônica (mãe), Sara, Isabel, Raquel e Leodolfo (pai)

Nesta segunda-feira (12), será realizada partida de futebol entre o
Batinas Futebol Clube e os Fiéis de
Aparecida, a partir das 18h, no Clube Ansef Goiás, atrás do Country
Clube de Goiás. O vencedor levará o

Foto: Rudger Remígio

EM JOGO BENEFICENTE, Batinas Futebol
Clube homenageia pais e familiares
Troféu Ir. Celina. O ingresso para assistir à partida custa apenas um 1kg
de alimento não perecível. O ponto
de troca é a secretaria paroquial da
Paróquia e Santuário Nossa Senhora
Aparecida, de Aparecida de Goiânia.

Transferências
e portadores de
diploma inscrevem
até 15 de agosto
Primeira universidade
fundada no Centro-Oeste
e uma das principais
instituições de ensino
superior da região
atualmente, a PUC Goiás
está com inscrições abertas
para estudantes que
queiram mudar de curso,
que já tenham diploma de
graduação ou que desejem
a transferência para a
universidade. Ao todo, o
edital 72/2019 traz 830 vagas
para transferência externa,
portadores de diploma ou
reopção de curso.
A candidatura deve ser

feita até o dia 15, por meio do site
pucgoias.edu.br/transferencia.
A confirmação é dada com a
entrega da documentação, que
deve ocorrer até o dia 16. São
42 os cursos de graduação que
integram a seleção (confira o
quadro ao lado).
A seleção é realizada em
duas modalidades. Na primeira,
por meio de avaliação curricular
e/ou entrevista, exceto para
os cursos de Arquitetura e

Urbanismo e Engenharia Civil.
Essas graduações estão inseridas
na segunda modalidade, em que
será realizada avaliação escrita
e curricular e/ou entrevista.
As provas serão aplicadas no
dia 19 de agosto, com horários
especificados no anexo I do
edital. Os estudantes aprovados
realizarão matrícula nos dias 21
e 22 deste mês.
Alunos portadores de
diploma ou que tenham

transferido seu curso para a
PUC Goiás também contam
com desconto nas parcelas da
graduação, desde a matrícula.
O benefício é concedido a
estudantes que efetuam os
pagamentos com pontualidade
e que consigam manter
aproveitamento de no mínimo
75% a cada semestre. Os
descontos variam de 20% a
30%, conforme descrito no item
6.3 do edital.

CURSOS DE
GRADUAÇÃO
OFERECIDOS:
> Administração
> Agronomia
> Arqueologia
> Arquitetura e
Urbanismo
> Biologia –
bacharelado
> Biologialicenciatura
> Biomedicina
> Ciência da
Computação
> Ciências
Aeronáuticas
> Ciências Contábeis
> Ciências
Econômicas
> Publicidade e
Propaganda
> Design
> Direito
> Educação Física Bacharelado
> Educação Física Licenciatura
> Enfermagem
> Eng. de Controle
e Automação
(Mecatrônica)
> Engenharia Civil

> Engenharia de
Computação
> Engenharia de
Produção
> Engenharia Elétrica
> Farmácia
> Filosofia
> Física
> Fisioterapia
> Fonoaudiologia
> Geografia
> História
> Jornalismo
> Letras – Língua
Portuguesa
> Matemática
> Nutrição
> Pedagogia
> Psicologia
> Química
> Relações
Internacionais
> Serviço Social
> Teologia
> Zootecnia
Cursos
Superiores de
Tecnologia em:
Análise e
Desenvolvimento
de Sistemas
Gastronomia

noticias.pucgoias.edu.br
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LEITURA ORANTE

‘‘Honrarei aos que me
honrarem’’ (1Sm 2,30)

N

Texto para oração: Lc 1,39-56 (página 1269 - Bíblia das
Edições CNBB, sétima edição)
Imagem: Reprodução

VALDEIR GOMES NEVES (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

o próximo domingo, celebraremos uma grande festa: a Assunção de Nossa Senhora ao céu. A
Virgem Mãe de Deus foi elevada ao céu. Sua subida ao seio da Santíssima
Trindade é, para nós que ainda peregrinamos rumo ao céu, consolo e esperança (cf.
Prefácio da Assunção). É consolo, pois ela
intercede por nós de onde se encontra. É
esperança, pois sua subida a Deus é sinal
de que o céu é o lugar para nós!
O texto bíblico que ilumina esse mistério de consolação e esperança se encontra no Evangelho segundo Lucas. Nele, o
evangelista narra a visita de Nossa Senhora
a Santa Isabel e apresenta o Cântico de Maria. Ao ver Nossa Senhora, Santa Isabel lhe

Siga os passos para a leitura orante:

diz que Ela é feliz por ter acreditado, pois
o que o Senhor lhe disse será cumprido.
Nossa Senhora responde com seu conhecido Cântico. Nele, ela diz que se alegra em
Deus, porque olhou para sua humildade.
Em Nossa Senhora, reconhecemos as
qualidades que nos cabem para, também
nós, alcançarmos a glória celeste. Crer na
palavra de Deus e ser humilde. Assim,
honraremos a Deus e Ele, como fez a nossa
Santíssima Mãe, também nos honrará com
a vida eterna no céu.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Dt 10,12-22; Mt 17,22-27. 3ª-f.: Dt 31,1-8; Mt 18,1-5.10.12-14. 4ª-f.: Dt 34,1-12; Mt 18,15-20.

5ª-f.: Js 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21‒ 19,1. 6ª-f.: Js 24,1-13; Mt 19,3-12. Sábado: Js 24,14-29; Mt 19,13-15. Domingo: 20º DTC Assunção de Nossa Senhora, solenidade – Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56.

1. Recolha-se em um lugar silencioso. Faça, com calma, o
Sinal da Cruz e peça o auxílio do Divino Espírito Santo.
2. Leia o texto bíblico em voz alta e sem pressa. Releia-o
uma ou mais vezes. Repita os trechos que chamam a sua
atenção.
3. Alegre-se com Nossa Senhora. Louve a Deus que fez
grandes coisas em sua vida. Cante a Deus: “A minha
engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus,
meu Salvador”!
4. A Palavra de Deus é viva e eﬁcaz (cf. Hb 4,12). Ela
transforma nossa vida. O quanto tenho acreditado na
Palavra de Deus? Em quais aspectos da minha vida
preciso ser mais humilde?
20° Domingo do Tempo Comum: Assunção de Nossa
Senhora - Ano C. Liturgia da Palavra: Ap 11,19a-12,1.36a.10ab; Sl 44(45); 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56.

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
Este pequeno livro (46 páginas) traz em todos os seus capítulos
perguntas provocantes sobre o sentido da vida, justamente porque
seu objetivo é responder e levar todos a se questionar sobre a
vocação a que Deus chama cada um. Todos estamos no mundo para
um propósito, mas qual é ele? Nem sempre é fácil descobrir, por
isso, nas páginas de Vocação, um sentido à vida, o autor, Dom Hilário
Moser, bispo emérito da Diocese de Tubarão (SC) diz que a vida que
o Criador nos deu é como uma folha de papel em branco. Os anos
que correm são o tempo que temos para escrever algo bonito. O que
estamos escrevendo?
Autor: Dom Hilário Moser
Onde encontrar: Paulus Livraria de Goiânia – Rua 6, n. 20 – Centro
Telefone: (62) 3223-6860

