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“Por uma Igreja
mais eucarística”
(Dom Washington Cruz)

Congresso Eucarístico Arquidiocesano - 20 de junho de 2019 a 3 de junho de 2021
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PALAVRA DO ARCEBISPO

FELIZES OS CONVIDADOS
para a Ceia do Senhor
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

“A Igreja vive da Eucaristia”
(Ecclesia de Eucharistia, 1).

A

ssim se exprimia São João
Paulo II, na Quinta-feira
Santa do ano de 2003. De
fato, a Igreja, que é o Corpo de Cristo, vive da comunhão com
o Corpo de Cristo, verdadeiramente
presente no Sacramento da Eucaristia, pois nela “está contido todo
o tesouro espiritual da Igreja, isto é,
o próprio Cristo, a nossa Páscoa e o
pão vivo que dá aos homens a vida
mediante a sua carne viviﬁcada e viviﬁcadora pelo Espírito Santo” (Presbyterorum Ordinis, 5). Essa verdade
marca, de modo indelével, a vida e
a missão de toda a comunidade dos
discípulos de Jesus e cada um deles.
A verdade sobre a Santíssima Eucaristia foi vivida e ensinada desde
os primórdios da Igreja. São Paulo,
na 1ª Carta aos Coríntios, já aﬁrmava: “De fato, eu recebi do Senhor o

que também vos transmiti: Na noite em que ia ser entregue, o Senhor
Jesus tomou o pão e, depois de dar
graças, partiu-o e disse: ‘Isto é o
meu corpo entregue por vós. Fazei
isto em minha memória’. Do mesmo
modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: ‘Este cálice é a
nova aliança no meu sangue. Todas
as vezes que dele beberdes, fazei-o
em minha memória’” (1Cor 11,2325). Seguindo os apóstolos, ao longo
dos dois milênios da vida da Igreja,
o Magistério ensinou continuamente a verdade sobre a Eucaristia e a
celebrou, como fonte da vida para
os discípulos de Jesus.
Nos últimos tempos, o papa
Francisco aﬁrmou:
“Cada celebração da Eucaristia é
um raio daquele sol sem ocaso que
é Jesus ressuscitado. Participar da
Missa, em particular aos domingos,
signiﬁca entrar na vitória do Ressuscitado, ser iluminados pela sua luz,
abrasados pelo seu calor. Pela cele-

bração eucarística, o Espírito Santo
torna-nos partícipes da vida divina
que é capaz de transﬁgurar todo o
nosso ser mortal. E na sua passagem
da morte para a vida, do tempo para
a eternidade, o Senhor Jesus arrasta-nos também com Ele para fazer a
Páscoa. Na missa, faz-se a Páscoa.
Nós, na Missa, estamos com Jesus,
morto e ressuscitado e Ele arrasta-nos em frente, para a vida eterna.
Na Missa unimo-nos a Ele” (Papa
Francisco, Audiência Geral de 22 de
novembro de 2017).
Imbuídos dessa mesma convicção apostólica é que iremos celebrar
o Congresso Eucarístico Arquidiocesano, com o lema “Felizes os convidados para a Ceia do Senhor” e
o tema “Fazei isto em memória de
mim” (1Cor 11,24; Lc 22,19). O Congresso “tem como ﬁnalidade fomentar no povo cristão uma espiritualidade e uma cultura eucarística”
(Instrumentum laboris). Ele será celebrado ao longo de dois anos, come-
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foi apresentado o congresso, bem
como as motivações que levaram
o nosso arcebispo a propor esse
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PADRES CELEBRARAM O SEU DIA
COM ENCONTRO FRATERNO
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Um Congresso Eucarístico Arquidiocesano realizado durante
dois anos para evidenciar aquilo
que a Eucaristia é na vida da Igreja:
“fonte e coroa de toda a Evangelização” (Presbyterorum Ordinis, n. 5,
“que marca decididamente o ser e
a vida de cada batizado e de toda a
Igreja” (Instrumento de Trabalho,
Congresso Eucarístico Arquidiocesano, p. 5). Para a nossa Igreja particular, uma graça de Deus colocada em nossas mãos a ﬁm de que
possamos nos aprofundar, vivenciar e entender com mais propriedade, a grandeza da Eucaristia. Na
reportagem de capa, trazemos cobertura da Reunião Mensal em que
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çando com a celebração do Corpus
Christi de 2019 até a mesma solenidade em 2021. Entre essas datas,
cumpriremos um itinerário formativo, espiritual e celebrativo que tem
o objetivo de nos ajudar a penetrar
mais profundamente no mistério eucarístico e vivê-lo em nossas vidas.
Convido todos os membros da
Igreja Particular de Goiânia, começando por mim, passando pelos
padres, diáconos, religiosos e religiosas, as famílias e todo o povo de
Deus, a vivermos esse tempo com
toda intensidade possível e com todos os elementos que nos serão propostos. Façamos isso, sobretudo em
cada comunidade paroquial e nas
pequenas comunidades que a compõem. Faço votos que o caminho
de preparação feito com Jesus na
Eucaristia encha o nosso coração da
alegria de podermos participar do
banquete das núpcias do Cordeiro,
Jesus, que nos oferece o dom de entrarmos em comunhão com Ele.

Para celebrar o Dia do Padre, data
que é comemorada em 4 de agosto,
Dia de São João Maria Vianney, padroeiro dos padres, o Clero da Arquidiocese de Goiânia se reuniu na
Cidade da Comunhão (CPDF) para
um momento informativo, de oração e
fraternidade. O encontro aconteceu no
dia 1º de agosto. O bispo auxiliar Dom
Moacir Silva Arantes foi quem con-

duziu a parte informativa, apresentando
algumas orientações do arcebispo Dom
Washington Cruz. Já o também bispo auxiliar, Dom Levi Bonatto, presidiu a santa
missa. Os padres falecidos foram lembrados por ele, de modo especial, o padre
Félix Pinelli, falecido no dia 2 de abril e
o padre Antônio Ricieri Bariani, missionário redentorista, que faleceu no dia 22
de julho, aos 102 anos de idade. O bispo
lembrou ainda o Maurício, irmão do padre José Luiz da Silva, que faleceu no dia
anterior ao encontro dos padres. Em sua
homilia, Dom Levi disse que os sacerdotes têm o papel de cultivar a paz em nossa sociedade marcada pelo secularismo.
“Todos nós, sacerdotes, somos chamados
à tarefa apaixonante de ser fermento de
transformação na sociedade, pois todos
somos Cristo que veio para unir, orientar
as pessoas no caminho da santidade. Nosso desaﬁo é, portanto, identiﬁcar-nos com
o Cristo sacerdote”, aﬁrmou.
O encontro foi encerrado com um almoço fraterno.
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

N

o dia 8 de agosto, o movimento do Terço dos Homens foi homenageado
pela Câmara Municipal de
Goiânia. O evento contou com a presença de diversos membros do movimento, além do arcebispo de Goiânia,
Dom Washington Cruz, e do pároco
da Catedral Metropolitana, padre Carlos Gomes Silva. A proposta da homenagem é do vereador Anselmo Pereira.
O Terço dos Homens passa a integrar
o calendário cívico e cultural da capital, sendo 8 de agosto, o seu dia oﬁcial.
“A lei 10.037, de 26 de maio de 2017,
institui o dia 8 de agosto como Dia
do Terço dos Homens, na cidade de
Goiânia, e insere a data no calendário
cívico, cultural e religioso da capital”,
aﬁrmou o vereador Anselmo Pereira.
Em sua fala, o vereador disse que
a prática de oração em grupo do Terço dos Homens desenvolve-se em
muitas dioceses e que a missão do
movimento é “resgatar para o seio da
Igreja de Cristo homens de todas as
idades, pois a presença masculina na
Igreja também é imprescindível para
a família e para a sociedade.”.

Nosso arcebispo, Dom Washington Cruz, também se pronunciou.
Agradeceu a homenagem e disse que
o Terço dos Homens é um importante
movimento da Igreja. “É fundamental termos o Terço dos Homens ou os
homens do terço em um mundo descrente, numa era em que a paternidade está muito diluída nas famílias,
em que o sentido de Deus se perde
na sociedade e os homens fazem suas
próprias leis, sem considerar o plano
divino da criação. É bonito vê-los reunidos, rezando. Em Aparecida, houve
a Romaria do Terço dos Homens que
reuniu 60 mil participantes. Então, a
homenagem é justa, pois o Terço dos
Homens, merece todo o nosso apreço, louvor e os nossos cumprimentos
nesta noite”.
O pároco da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Catedral), padre Carlos Gomes, também elogiou
a iniciativa. “A homenagem e agora
dia oﬁcial do Terço dos Homens na
cidade de Goiânia é uma importante
conquista para aproximar as pessoas
de Nossa Senhora, sobretudo os homens. É uma motivação a mais para
os homens rezarem e, com essa aproximação de Nossa Senhora, adquiri-

EMPOSSADA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO
DOS MÉDICOS CATÓLICOS

rem um pouco da doçura da Nossa
Mãe, o que, com certeza, colabora
para o bem da sociedade."
Demival Barbosa de Oliveira, da
Paróquia São João Batista, do Setor
Garavelo B, em Goiânia, participou da
sessão. Entrevistado, ele fez comentários sobre o signiﬁcado do Terço dos
Homens em sua vida. “É um acontecimento que nos ajuda a caminhar próximos de Maria, aprendendo com ela a
cada dia ser um cristão melhor. Acreditamos que é uma força que está nos
aproximando como cristãos, que nos
responsabiliza com as nossas famílias,
os nossos lares e comunidades.”
Guilherme Calaﬁori, um dos precursores do Terço dos Homens na
Arquidiocese, agradece a Deus por

esse movimento crescer nesta Igreja
particular. “Quando nós iniciamos
o Terço dos Homens, em 2004, não
imaginávamos que o movimento
fosse tomar Goiânia. Como cresceu.
Hoje somos 85 grupos espalhados
por várias paróquias.
O coordenador arquidiocesano
do Terço dos Homens, diácono José
Ronaldo Leite, vê a homenagem da
Câmara com alegria e aposta em sua
repercussão para o crescimento da
participação dos homens nesse movimento. Ele convida todos a participarem no dia 19 de outubro, em
Trindade, da Romaria do Terço dos
Homens, que sairá da matriz antiga
às 7h, e seguirá até o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno.

ESPORTE QUE
EVANGELIZA

Foto: Rudger Remígio
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LEI MUNICIPAL inclui movimento Terço
dos Homens no calendário cívico, cultural e
religioso da cidade de Goiânia

Foto: Rudger Remígio

Padres e leigos arrecadam
uma tonelada de alimentos
em partida de futebol

A cerimônia de posse da diretoria
da Associação dos Médicos Católicos,
da Arquidiocese de Goiânia foi realizada no dia 8 de agosto. A assinatura
do termo de posse foi realizada após a
santa missa, no Santuário Basílica de
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
em Goiânia.
A celebração foi presidida por Dom
Levi Bonatto, bispo auxiliar de Goiânia, e concelebrada pelo padre Sidney
Martins da Silva, missionário redentorista que trabalha no santuário, reunindo muitos médicos que fazem parte da

associação e outros que se associaram
no ﬁm da celebração.
Presidência
Está assim organizada a diretoria da
Associação dos Médicos Católicos, da
Arquidiocese de Goiânia. Presidente:
Dra. Irani Ribeiro de Moura, superintendente da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia; vice-presidente, Dr.
Luiz Henrique Fernandes Musmanno;
secretário, Dr. Eduardo Honorato Rodrigues Alves; e tesoureiro, Dr. Victor
Domingos Lisita Rosa.

O esporte é também uma importante
ferramenta de evangelização na Arquidiocese de Goiânia. A prova disso é a
atuação quase que constante do Batinas
Futebol Clube, um time formado por
padres que, por meio de partidas beneﬁcentes, arrecada donativos para famílias de baixa renda.
No dia 12 de agosto, a Paróquia e
Santuário Nossa Senhora Aparecida,
sediou uma partida entre o Batinas e os
Fiéis Leigos e Convidados de Aparecida
de Goiânia. O evento integrou a programação da Semana Nacional da Família,
e comemorou também o Dia dos Pais.
A partida teve o apoio da Arquidiocese
de Goiânia, da Prefeitura Municipal de
Aparecida de Goiânia / Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude.

Além da partida dos padres e leigos, foram realizadas mais três partidas de futebol. O evento contou com a presença
do jornalista e apresentador do Jornal
Anhanguera, Matheus Ribeiro.
O reitor da Paróquia e Santuário
Nossa Senhora Aparecida falou sobre a
importância da realização do jogo. “A
Igreja celebra a Semana Nacional da
Família e nós queremos convergir com
ações e iniciativas vários elementos que
devem fazer parte da família, que é viver a unidade e a alegria”, aﬁrmou.
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CAPA

Arquidiocese apresenta

Congresso Eucarístico em Reunião Mensal de Pastoral
FÚLVIO COSTA

A

pauta principal da Reunião
Mensal de Pastoral, realizada no dia 10 de agosto,
foi o Congresso Eucarístico
Arquidiocesano (CEAR) que começou em 20 de junho deste ano e será
concluído em 3 de junho de 2021,
Solenidade de Corpus Christi, início e
ﬁm deste grande acontecimento em
nossa Igreja. “Fazei isto em memória
de mim” (1Cor 11,24) é o tema. E “Felizes os convidados para a Ceia do
Senhor”, o lema.
Mas o que justiﬁca a realização de
um Congresso Eucarístico, que por
sinal acontece pela terceira vez na
Arquidiocese de Goiânia? De acordo com o Instrumento de Trabalho,
o CEAR tem natureza própria: “reﬂetir, aprofundar e celebrar de forma bela e conjunta todo o esplendor
da fé eucarística”.
Durante a Reunião, o arcebispo
Dom Washington Cruz disse o que
motivou a realização do Congresso.
“Tenho em meu coração o desejo de
entregar ao meu sucessor uma Igreja
mais mariana e mais eucarística. Precisamos seguir com a preparação e a
vivência deste Congresso, para que
possamos alcançar os frutos que o
Espírito Santo deseja. Aﬁnal, o melhor da festa é a preparação para a
festa”, disse o arcebispo. Ele revelou
que, em 2020, publicará uma Carta
Pastoral sobre o mistério da Santíssima Trindade e Nossa Senhora no
coração da Trindade, representando
o mistério da Igreja. “Nossa Senhora
é a Igreja que estamos construindo
pela comunhão com Cristo, a unidade entre nós, o amor cristão que conseguimos vivenciar em nossas paróquias”, enfatizou.
O coordenador arquidiocesano de
arte sacra, padre Antônio Donizeth
do Nascimento, foi quem apresentou
as linhas gerais, o cronograma do
Instrumento de Trabalho e os roteiros de oração do Congresso Eucarístico Arquidiocesano. Em sua fala, ele
comentou que, para a compreensão
do Congresso, os dois documentos
são fundamentais para os padres, lideranças, equipes paroquiais e conselhos pastorais. O processo de realização do Congresso, conforme disse,
é um tempo de graça, de meditar e
aprofundar o sentido da Eucaristia.
Pediu ainda que haja abertura para
que sejamos agraciados por todos
os benefícios espirituais e temporais
que para nós brotam da Sagrada Celebração Eucarística.

Cronograma de ações

O Congresso Eucarístico já começou e cabe a toda a Igreja viver esse
tempo de graça. O cronograma está
assim deﬁnido: encontro nas comunidades sobre o Sacrifício sacramental
(setembro 2019); o Banquete pascal
– novena de Pentecostes 2020; e a Eucaristia – Penhor da glória futura – setembro de 2020. Esse conteúdo está
presente no Instrumento de Trabalho.

Reuniões Mensais: Devem ser
realizadas duas no segundo semestre de 2019, mais duas em 2020 e
uma em 2021.
Simpósios: Serão realizados de
dois simpósios. O primeiro, com formação sobre a Sacramentum Caritatis,
Exortação Apostólica Pós-Sinodal
do papa Bento XVI sobre a Eucaristia – três dias, no CPDF, na Cidade
da Comunhão – em maio de 2020,
será direcionado aos bispos, padres,
diáconos, religiosas, catequistas, ministros extraordinários da Sagrada
Comunhão Eucarística e lideranças.
O segundo, em maio de 2021, (Semana Eucarística) abordará os seguintes
temas: adoração, nas perspectivas bíblica, litúrgica, e espiritual; e o silêncio na liturgia (padre Mauro). Nas foranias e vicariatos, deverão acontecer
encontros e adoração. O Congresso
se encerrará na Solenidade de Corpus
Christi, no dia 3 de junho de 2021.
Abaixo, elencamos alguns dos
principais pontos do Instrumento
de Trabalho do Congresso Eucarístico Arquidiocesano.

PONTOS FUNDAMENTAIS DO INSTRUMENTO DE TRABALHO

É muito importante
voltar aos
fundamentos,
redescobrir aquilo que
é essencial, através
do que se toca e se
vê na celebração dos
Sacramentos.

A Eucaristia leva-nos sempre ao
ápice da ação
de salvação de
Deus.

4. Entender bem a dinâmica

dos encontros e o papel de
cada um. O animador deve:
ser uma pessoa que ajuda a
aprofundar o tema, sem divagações; garantir uma maior
participação dos membros do
grupo.

5. Organizar onde será cada

encontro e como será preparado o ambiente.

6.

Como será o último encontro? Quem vai prepará-lo?
Organizar uma equipe com
membros das comunidades e
paróquias, para mobilizar as
pessoas.
Um Congresso
Eucarístico tem
como finalidade
fomentar no
povo cristão uma
espiritualidade
e uma cultura
eucarística.

O itinerário aqui
proposto em
nada se deve
limitar, mas focar
aspectos que
nos levem a um
amadurecimento
da fé, sempre
mais zelosa.

ROTEIRO DE ORAÇÃO
Orientações para os coordenadores de grupos
1. Repassar todo o livreto para ter vi-

são do todo, e assim preparar melhor
todos os encontros.

2.

São cinco encontros: do primeiro
ao quarto, nas casas; o quinto, por fo-

rania – um grande encontro celebrativo em torno do tema Eucaristia.

3. Fazer um ensaio de cantos e prever,

com antecedência, se terá que substituir algum, por não ser conhecido do
grupo.

7.

O grupo vai fazer uma
ação concreta de solidariedade e ajuda a alguém que sofre?

JHS
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FIQUE POR DENTRO

FÚLVIO COSTA

Presidida por Dom Washington Cruz,
a Reunião Mensal de Pastoral foi coordenada pelo padre Vitor Simão, secretário
executivo da coordenação de pastoral
arquidiocesana. Outro tema em pauta,
além do Congresso Eucarístico Arquidiocesano, foi a reﬂexão sobre a dimensão sacriﬁcal do sacramento eucarístico,
apresentado pelo padre Arthur da Silva Freitas, com base no Catecismo da
Igreja Católica. Ele explicou que Cristo enviou os apóstolos para anunciar a
salvação que ele realizou, mas também
para que realizassem a obra da salvação
por meio da Eucaristia, do sacrifício eucarístico. “Na Eucaristia, celebramos o
sacrifício de Cristo na Cruz, tornando-o
presente. Agora, o seu sacrifício é oferecido ao Pai por meio da Igreja. Jesus
aceita aquilo que a Igreja põe no altar e
oferta ao Pai, junto ao seu sacrifício. Ao
instituir o seu memorial sacramental,
um dia antes de ser cruciﬁcado, Cristo
quis fazer-se alimento, comida, em banquete oferecido a Deus e aos homens”,
disse padre Arthur.

BÊNÇÃO AOS DIÁCONOS
E AOS PAIS
Ao ﬁnal da reunião, Dom Washington
concedeu bênção especial aos diáconos

Foto: Rudger Remígio

reflexão sobre a dimensão sacrifical do
sacramento Eucarístico

Foto: Pascom Paróquia Nossa Senhora Rosa Mística

REUNIÃO MENSAL DE PASTORAL:

arquidiocesanos (são 47 diáconos permanentes), em memória ao Dia de São Lourenço, padroeiro dos diáconos, pedindo a
Deus “que encha seus corações com uma
dose ainda maior do espírito da consolação, a ﬁm de que possam cumprir sua
missão irradiando a consolação de Cristo
por onde passarem”, e lembrando que a
missão especial dos diáconos é a caridade. “Cristo nos consola para que possamos consolar”, disse Dom Washington.
O arcebispo também abençoou os
pais presentes, pois o Dia dos Pais seria
comemorado no dia seguinte. “Se o pai
for cristão e procurar viver a paternidade como se deve, os ﬁlhos verão no pai o
vosso rosto, ó Pai, e terão mais facilidade
de se aproximar de vós”, rogou.
O Mês Missionário Extraordinário
será o tema da próxima Reunião Mensal
de Pastoral.

“A ALEGRIA DE SERVIR A DEUS”
FOI TEMA DE PALESTRA
No dia 5 de agosto, o bispo auxiliar Dom Levi Bonatto
ministrou palestra com o tema “A alegria de servir
a Deus”, na Paróquia Nossa Senhora Rosa Mística.
Participaram cerca de 120 representantes de pastorais,
equipes e movimentos da paróquia. Estiveram presentes,
ainda, padres e diáconos da comunidade paroquial.
Dom Levi salientou, em sua fala, que além das
orações, a comunidade deve servir por meio de obras
e doação do tempo, sempre com alegria, humildade,
desprendimento, a exemplo de Maria que sempre
seguiu os desígnios de Deus. Citou, reiteradas vezes, o
papa Bento XVI, como “grande exemplo de humildade
e serenidade”.
Fonte e fotos: Pascom Paróquia Nossa Senhora Rosa Mística
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CATEQUESE DO PAPA

A coragem de arriscar pela promessa de Deus
(Trecho da Mensagem para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações 2019)

A chamada do Senhor não é uma
ingerência de Deus na nossa liberdade; não é uma “jaula” ou um peso
que nos é colocado às costas. Pelo
contrário, é a iniciativa amorosa
com que Deus vem ao nosso encontro e nos convida a entrar num grande projeto, do qual nos quer tornar
participantes, apresentando-nos o
horizonte dum mar mais amplo e
duma pesca superabundante.
Com efeito, o desejo de Deus é
que a nossa vida não se torne prisioneira do banal, não se deixe arrastar
por inércia nos hábitos de todos os
dias, nem permaneça inerte perante aquelas opções que lhe poderiam
dar signiﬁcado. O Senhor não quer
que nos resignemos a viver o dia a
dia, pensando que aﬁnal de contas
não há nada por que valha a pena
comprometer-se apaixonadamente
e apagando a inquietação interior
de procurar novas rotas para a nossa
navegação. Se às vezes nos faz experimentar uma “pesca miraculosa”, é
porque nos quer fazer descobrir que
cada um de nós é chamado – de diferentes modos – para algo de grande, e que a vida não deve ﬁcar presa
nas redes do sem-sentido e daquilo
que anestesia o coração. Em suma, a
vocação é um convite a não ﬁcar parado na praia com as redes na mão,
mas seguir Jesus pelo caminho que
Ele pensou para nós, para a nossa felicidade e para o bem daqueles que
nos rodeiam.
Naturalmente, abraçar esta promessa requer a coragem de arriscar
uma escolha. Sentindo-se chamados
por Ele a tomar parte num sonho
maior, os primeiros discípulos, “deixando logo as redes, seguiram-No”
(Mc 1,18). Isso signiﬁca que, para
aceitar a chamada do Senhor, é preciso deixar-se envolver totalmente e
correr o risco de enfrentar um desaﬁo inédito; é preciso deixar tudo o
que nos poderia manter amarrados
ao nosso pequeno barco, impedin-
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Queridos irmãos e irmãs!

do-nos de fazer uma escolha deﬁnitiva; é-nos pedida a audácia que nos
impele com força a descobrir o projeto que Deus tem para a nossa vida.
Substancialmente, quando estamos
colocados perante o vasto mar da
vocação, não podemos ﬁcar a reparar as nossas redes no barco que nos
dá segurança, mas devemos ﬁar-nos
da promessa do Senhor.
Penso, antes de mais nada, na chamada à vida cristã, que todos recebemos com o Batismo e que nos lembra como a nossa vida não é fruto do
acaso, mas uma dádiva a ﬁlhos amados pelo Senhor, reunidos na grande família da Igreja. É precisamente
na comunidade eclesial que nasce
e se desenvolve a existência cristã,
sobretudo por meio da Liturgia que
nos introduz na escuta da Palavra de
Deus e na graça dos Sacramentos; é
nela que somos, desde tenra idade,
iniciados na arte da oração e na partilha fraterna. Precisamente porque
nos gera para a vida nova e nos leva a
Cristo, a Igreja é nossa mãe; por isso
devemos amá-la, mesmo quando
vislumbramos no seu rosto as rugas
da fragilidade e do pecado, e devemos contribuir para a tornar cada
vez mais bela e luminosa, para que

possa ser um testemunho do amor
de Deus no mundo.
Depois, a vida cristã encontra a
sua expressão naquelas opções que,
enquanto conferem uma direção concreta à nossa navegação, contribuem
também para o crescimento do Reino de Deus na sociedade. Penso na
opção de se casar em Cristo e formar
uma família, bem como nas outras
vocações ligadas ao mundo do trabalho e das proﬁssões, no compromisso
no campo da caridade e da solidariedade, nas responsabilidades sociais
e políticas, etc. Trata-se de vocações
que nos tornam portadores duma
promessa de bem, amor e justiça, não
só para nós mesmos, mas também
para os contextos sociais e culturais
onde vivemos, que precisam de cristãos corajosos e testemunhas autênticas do Reino de Deus.
No encontro com o Senhor, alguém pode sentir o fascínio duma
chamada à vida consagrada ou
ao sacerdócio ordenado. Trata-se
duma descoberta que entusiasma e,
ao mesmo tempo, assusta, sentindo-se chamado a tornar-se “pescador
de homens” no barco da Igreja através duma oferta total de si mesmo
e do compromisso dum serviço ﬁel

ao Evangelho e aos irmãos. Esta escolha inclui o risco de deixar tudo
para seguir o Senhor e de consagrar-se completamente a Ele para colaborar na sua obra. Muitas resistências interiores podem diﬁcultar uma
tal decisão, mas também, em certos
contextos muito secularizados onde
parece não haver lugar para Deus e
o Evangelho, pode-se desanimar e
cair no “cansaço da esperança” (Homilia, Panamá, 26/I/2019).
E, todavia, não há alegria maior
do que arriscar a vida pelo Senhor!
Particularmente a vós, jovens, gostaria de dizer: não sejais surdos à chamada do Senhor! Se Ele vos chamar
por esta estrada, não vos oponhais
e conﬁai n’Ele. Não vos deixeis contagiar pelo medo, que nos paralisa à
vista dos altos cumes que o Senhor
nos propõe. Lembrai-vos sempre
que o Senhor, àqueles que deixam as
redes e o barco para O seguir, promete a alegria duma vida nova, que
enche o coração e anima o caminho.
Queridos amigos, nem sempre
é fácil discernir a própria vocação
e orientar justamente a vida. Por
isso, há necessidade dum renovado
esforço por parte de toda a Igreja –
sacerdotes, religiosos, animadores
pastorais, educadores – para que
se proporcionem, sobretudo aos jovens, ocasiões de escuta e discernimento. Há necessidade duma pastoral juvenil e vocacional que ajude
a descobrir o projeto de Deus, especialmente através da oração, meditação da Palavra de Deus, adoração
eucarística e direção espiritual.
(...)
Neste Dia, unimo-nos em oração
pedindo ao Senhor que nos faça descobrir o seu projeto de amor para a
nossa vida, e que nos dê a coragem
de arriscar no caminho que Ele, desde sempre, pensou para nós.

Vaticano, Memória de São João Bosco,
31 de janeiro de 2019.
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Religiosa consagrada: uma vida
IR. GLÓRIA DAL POZZO
Missionária Scalabriniana

P

ertenço à Congregação das
Irmãs Missionárias de São
Carlos Borromeo (Scalabrinianas) cujo carisma nos
interpela a viver a acolhida e a solidariedade, e a assumir a itinerância
apostólica sendo “migrante com os
migrantes” e a testemunhar a comunhão na diversidade.
A congregação tem o serviço
evangélico-missionário junto aos
migrantes, imigrantes, refugiados
e, preferencialmente, aos mais pobres em situação de vulnerabilidade, que necessitam de uma ação
pastoral especíﬁca.
A minha experiência de religiosa
scalabriniana nas nossas comunidades missionárias sempre foi uma
presença no meio do povo mais pobre, em diversas regiões no Brasil e
no exterior.
A opção vocacional para a Vida
Religiosa Consagrada surgiu de
uma família cristã e de muita fé,
participante da vida da Igreja local.
Nesse ambiente eu fui crescendo e
amadurecendo na minha caminhada vocacional, respondendo com
generosidade ao chamado de Deus
que senti desde muito jovem.
Como irmã scalabriniana, fui formada nas etapas da vida religiosa e,

simultaneamente, cursei a Faculdade de Serviço Social. Desde muito
cedo, como religiosa consagrada,
sempre desejei trabalhar com as pessoas mais pobres e com os migrantes, imigrantes e refugiados.
O apelo de Deus “eu era migrante, e tu me acolheste” me interpela diariamente para uma atitude
de serviço e de oportunidade para
itinerância.
A congregação tem uma comunidade religiosa missionária na
Vila Brasília, Aparecida de Goiânia
(GO), e atualmente a nossa missão
apostólica é destinada aos migrantes, imigrantes, refugiados, e ao
campo da saúde alternativa.
Em 2015, quando cheguei aqui,
assumi a coordenação da Pastoral do Migrante, na Arquidiocese
de Goiânia, dando continuidade à
nossa missão de atendimento ao
migrante na Rodoviária Central de
Goiânia. Há muitos anos assumimos essa missão como serviço de
espiritualidade e missionariedade
scalabrinianas, servindo o povo
em mobilidade no estado de Goiás.
Nesse espaço de atendimento e de
orientação ao migrante, temos mensalmente a celebração eucarística,
com Dom Moacir Silva Arantes, bispo auxiliar de Goiânia, sendo uma
ótima experiência evangelizadora e
de muita participação.

Foto: Rudger Remígio

dedicada aos migrantes e aos mais pobres

Em 2015 foram surgindo muitos
desaﬁos quanto à migração com a
chegada dos haitianos. A Pastoral
entendeu que sozinha não podia
fazer frente a tamanho desaﬁo e teria que buscar alternativas. Então,
interpelou e convidou outras instituições, igrejas e movimentos para
juntos, em parceria, tentar dar respostas aos novos apelos dos migrantes e imigrantes. Criou-se, então, um
grupo inter-religioso, com a presença da Igreja Católica e o movimento
focolares, Igreja Metodista, Igreja
Ortodoxa de Goiânia, Instituições e
outros movimentos.
O grupo inter-religioso realizou,
nos últimos anos, muitas atividades

culturais, sociais e religiosas. Formações, orientação quanto a documentação, acolhida, seminários de
migrações, campanhas de agasalho e
de alimentos, campanhas de prevenção à saúde e vacinação aos grupos
de imigrantes, haitianos, africanos e
venezuelanos, visitas às igrejas, visitas às famílias, aos doentes, e aos
grupos de imigrantes e refugiados.
Fez parcerias com as UFG, PUC e
Instituto Goiano com professoras
para lecionar aulas de português aos
imigrantes e refugiados. Atualmente,
a missão da Pastoral do Migrante,
que conta com uma equipe de voluntários, está realizando um serviço de
acolhimento aos venezuelanos e de
muita ajuda humanitária, por meio
de inúmeras pessoas de boa vontade
e de corações generosos e sensíveis à
dor e ao sofrimento de quem chega
na nova realidade.
É uma experiência muito desaﬁadora, para a vida religiosa consagrada, mas com muita conﬁança,
oração e ﬁdelidade ao chamado de
Deus e com a força e à luz da Palavra de Deus, se caminha alegremente com Deus e com o povo mais necessitado. Agradeço ao Pai e a todas
as pessoas e grupos que sempre me
apoiaram e acreditaram na minha
vida de consagrada e missionária
scalabriniana, na colaboração para a
construção do Reino de Deus.
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LEITURA ORANTE

LENILSON DE OLIVEIRA PAULA SILVA
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

C

erta vez, uma criança foi pegar doces dentro de um pote. Ela encheu
tanto sua mão de doces que sua
mão ﬁcou presa dentro do pote.
Depois de um tempo tentando soltá-la, ela
foi até seus pais e mostrou-lhes sua peripécia. Seus pais disseram: “Para desprender
sua mão, basta você soltar os doces!”. A
criança, entristecida, abriu seus dedos, deixou os doces e libertou sua mão do pote.
“Esforçai-vos por entrar pela porta
estreita” (Lc 13,24), diz-nos Jesus. Deus
nos deu tudo, despojou-se de sua riqueza,
nos deu o que Ele tinha de mais precioso
e não foi ouro nem prata, mas seu próprio
Filho. Este que desde a simplicidade da

manjedoura até a nudez da cruz, “rico que
era, tornou-se pobre por causa de vós, para
que vos torneis ricos, por sua pobreza”
(2Cor 8, 9). Ele é a porta estreita pela qual
todos passarão, mas sem penduricalhos,
pois é mais fácil um camelo passar pelo
buraco da agulha do que um rico entrar no
Reino de Deus (Mt 19,24). Para adentrar a
porta, é preciso se despojar, ser pobre (Mt
5,3), livre (Gl 5,1), abandonar-se no amor
de Deus (1Jo 4,16) e amar sempre, como
ele nos amou (Jo 15,12s).
Resta-nos uma pergunta: Quais “doces” ainda nos impedem de ser livres, pobres e passar pela porta? Seguir o que nos
ensina Jesus “Esforçai-vos por entrar pela
porta estreita” (Lc 13,24), e não ter medo
de ser feliz!

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Jz 2,11-19; Mt 19,16-22. 3ª-f.: Jz 6,11-24a; Mt 19,23-30. 4ª-f.: Jz 9,6-15; Mt
20,1-16a. 5ª-f.: Nossa Senhora Rainha, memória – Is 9,1-6; Lc 1,26-38. 6ª-f.: 2Cor 10,17-11,2; Mt 13,44-46.
Sábado: Ap 21,9b-14; Jo 1, 45-51. Domingo: 21º Domingo do Tempo Comum – Is 66,18-21; Hb 12,5-7.1113; Lc 13,22-30.

Imagem: Reprodução

‘‘ Esforçai-vos por entrar
pela porta estreita’’(Lc 13,24)
Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 13, 22-30 (página 1292 – Bíblia das
Edições CNBB, sétima edição)
1º) Recolha-se e se coloque na presença de Deus. Suplique
o auxílio do Espírito Santo.
2º) Leia o texto, pausadamente, diversas vezes. Saboreie-o.
3º) Não queira entender ou interpretar o texto, apenas
permaneça com ele e silencie seu coração.
4º) Fique com uma palavra ou versículo que o provocou
e reze com ele, coloque a sua própria alma diante do
texto que leu.
5º) O que ela o inspira a pôr em prática? Coloque-a em
ação.
21° Domingo do Tempo Comum: Is 66, 18-21; Sl 116; Hb
12, 5-7.11-13; Lc 13, 22-30.

DESTAQUE
Curso Arquidiocesano de Canto Litúrgico
Arquidiocese de Goiânia
Data: 24 de agosto
Horário: 8h às 11h45
Local: Cidade da Comunhão
(Auditório Mãe da Igreja)

- Comunicação do material já finalizado e disponibilizado no site (Advento e Natal).

Contribuição por pessoa: R$ 7,00

Público-alvo: O encontro se destina a todos os
que contribuem para o serviço do canto e da
música.

Programa
Tema: "Cantando o Ciclo do Natal".
- Apresentação do material que fará parte do “Hinário Litúrgico Arquidiocesano” (coletânea dos
cantos para todo o Ano Litúrgico resgatados ao
longo dos 25 anos de Curso de Canto Litúrgico).

- Ensaio de algumas músicas desse primeiro volume do Hinário.

As inscrições devem ser feitas diretamente em suas
respectivas paróquias, que as encaminharão para
o Secretariado de Pastoral até o dia 22 de agosto.
Lembramos que não haverá almoço.

