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“Deus quer que
cada família seja
um farol que irradia
a alegria do seu
amor pelo mundo”

SEMANA NACIONAL DA

Família é vivida
intensamente na
Arquidiocese de
Goiânia
“Todas as vezes
que acreditamos
na família, a
resposta é certeira,
tomamos posse da
verdade do céu”

Família
A

COMO VAI?

“Nosso lema
é família
evangelizando
família”
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MÊS VOCACIONAL

Mulheres e homens
participam de Encontro
Vocacional

Arquidiocese sediará
Congresso Acordo
Brasil-Santa Sé

Professor dá testemunho
sobre a vocação do leigo
na Igreja
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PALAVRA DO ARCEBISPO

VOCAÇÃO!

Qual é a sua

DOM WASHINGTON CRUZ, CP

D

Arcebispo Metropolitano de Goiânia

urante todo o mês de
agosto, a Igreja nos convidou a rezarmos e meditarmos sobre o tema da vocação. Estamos concluindo este mês
vocacional e esperamos poder colher
muitos frutos desse caminho. É necessário, no entanto, fazer ressoar
uma importante pergunta: “E você,
sabe qual é a sua vocação?”.
Na Igreja, todos somos vocacionados, cada um para uma vocação
especíﬁca. O Senhor nos chamou à
existência e, dentro do seu projeto
de amor para a salvação da humanidade, nos chama também a ocupar
um lugar que é pessoal nesse plano.
É por meio de nossa vocação especíﬁca que nos tornamos instrumentos
de amor nas mãos do Senhor que
nos chama e nos envia, cooperamos
com a realização desse projeto e nos
santiﬁcamos. Por isso, urge que cada
cristão faça um sério caminho de dis-

cernimento para compreender a sua
própria vocação.
Isso exige, em primeiro lugar, tomar consciência de que todos temos
uma vocação e que, por isso, precisamos discerni-la. Como em nosso
tempo, a maior parte das pessoas
se casam, há uma espécie de costume de pensar que todos devem se
casar. Assim, muitos nem mesmo
se perguntam se, de fato, essa seria
a sua vocação pessoal. Certamente
o matrimônio é uma vocação possível, mas nem todos os cristãos foram chamados a casar-se. Além do
matrimônio, alguém pode ser chamado à vida consagrada, ao ministério ordenado ou a outro estado de
vida reconhecido pela Igreja. Sendo
assim, é necessário que, desde a infância, ensinemos nossos ﬁlhos a se
perguntarem: “Senhor, o que queres
de mim? Qual é a minha vocação?”.
Essa pergunta deveria ser ainda
mais levada a sério entre os jovens,

pois esta é a etapa da vida propícia
para dar passos em direção ao cumprimento da própria vocação.
Em segundo lugar, é importante
lembrar que o discernimento vocacional é um caminho feito na oração.
É Deus quem nos chama. A vocação
não é uma escolha da própria pessoa,
mas uma resposta ao chamado de
Deus. Por isso, somente cultivando a
relação com Ele por meio da oração é
que podemos aprender a discernir a
voz do Senhor que nos chama e nos
indica nosso caminho. A oração é,
por excelência, o espaço do discernimento vocacional. Assim, devemos
dedicar tempo para estar com o Senhor, escutar a Sua Palavra, dialogar intimamente com Ele. Junto com
isso, devemos cultivar nossa devoção
ﬁlial a Nossa Senhora, por meio das
diversas manifestações da piedade
mariana, particularmente o Terço, a
ﬁm de aprender com a Mãe de Jesus
a dizer: “Eis-me aqui”.

Editorial
na Arquidiocese de Goiânia, no dia
18, no Santuário Sagrada Família.
Foi um tempo de graça em nossa
Igreja, vivido com muita fé e esperança nas paróquias e comunidades. O mês vocacional está encerrando, mas ﬁca para nós a missão
de rezar incansavelmente para que
o Senhor da Messe envie operários
para a sua Messe, seja no matrimônio, no laicato, na vida religiosa
consagrada ou no sacerdócio.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal

(Estudante de Jornalismo/PUC Goiás)

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA
COMEMORA 12 ANOS DE SUA CRIAÇÃO
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ACONTECEU
Foto: Pascom Paróquia N. Sra. Aparecida

“A família, como vai?”. A pergunta é feita para todos nós que
temos família. Como vai a nossa
família, temos participado da vida
dos nossos ﬁlhos e dos nossos pais
e irmãos? Temos evangelizado primeiro a Igreja doméstica? Somos
convidados a zelar todos os dias
por este lugar privilegiado com que
Deus nos presenteou, para assim
testemunhar para toda a sociedade
a transformação que Jesus Cristo
é capaz de fazer quando nos abrimos à sua graça. Na reportagem de
capa desta edição, trazemos algumas das diversas atividades realizadas durante a Semana Nacional
da Família, que aconteceu de 11 a
17 de agosto, com encerramento,
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Impressão: Gráfica Moura
Contatos: encontrosemanal@gmail.com
Fone: (62) 3229-2683/2673

Além da oração, temos necessidade, em terceiro lugar, de ser
acompanhados por um bom diretor
espiritual. Sozinhos, muitas vezes,
encontramos diﬁculdade de entender a voz de Jesus, de compreender
o que nos está dizendo a respeito de
nossa vocação. Por isso, precisamos
de alguém maduro na fé, experimentado nos caminhos do Senhor,
que nos ajude a ver e discernir os
verdadeiros sinais de Deus para a
nossa vocação. Alguém que nos encoraje, nos sustente e nos anime a
dar uma resposta ﬁel ao Senhor.
A resposta à nossa vocação é parte da nossa resposta de amor a Deus
e aos nossos irmãos. Independentemente de qual seja ela, o que importa é que façamos a vontade de
Deus e respondamos ao chamado,
vivendo de modo generoso a nossa
vocação pessoal.

Domingo passado, 18, foi celebrada a Santa Missa em ação de
graças pelo aniversário de 12 anos
da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Conjunto Primavera.
No dia da Assunção de Nossa Senhora aos céus, a paróquia ﬁcou repleta de ﬁéis, inclusive das comunidades vizinhas, que participaram

com muita alegria da celebração
presidida pelo padre Adalmiran
Silva de Vasconcelos.
Em sua homilia, ele ressaltou
o exemplo de Maria a ser seguido pelos ﬁéis. “No Evangelho
deste domingo, Maria é saudada por Isabel como bendita e
bem-aventurada entre as mulheres, por carregar em seu ventre o ﬁlho de Deus. Assim como
Maria, saibamos engrandecer
ao Senhor Deus, e reconhecer que o
Todo-poderoso fez grandes coisas em
nosso favor”, disse.
Logo após a celebração, seguiu-se
uma apresentação das crianças do
Projeto Primavera Social, realizado
na paróquia, e foi servido um belo
café da manhã partilhado pelos paroquianos.
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Pastoral promove encontros vocacionais
para mulheres e homens

ENCONTRO VOCACIONAL MASCULINO

N

o dia 18, Solenidade da
Assunção de Nossa Senhora, dia de oração pela
vida consagrada, a Pastoral Vocacional da Arquidiocese de
Goiânia realizou o I Fiat, encontro
vocacional feminino, que reuniu cerca de 40 mulheres. Os temas trabalhados reﬂetiram sobre a vocação da
mulher na Igreja e sobre a necessidade do discernimento para a compreensão da própria missão no mundo.
Foi uma experiência de oração

e de comunhão das diversas vocações, com o desejo de oferecer um
auxílio para a compreensão da vontade divina a cada uma das participantes. O arcebispo de Goiânia,
Dom Washington Cruz, presidiu a
santa missa de encerramento desse
primeiro encontro.
Padre Rodrigo Lacerda, coordenador da Pastoral, fez um balanço do
evento: “Foi uma experiência maravilhosa de oração com essas mulheres que querem discernir a sua vocação e, para a Pastoral Vocacional,
poder ajudá-las é muito bom”.

Foto: Pascom Paróquia São José

ACÓLITOS E COROINHAS DA
PARÓQUIA SÃO JOSÉ
participam de momento de
espiritualidade

A paróquia São José, em Aparecida de Goiânia, realizou uma manhã
de espiritualidade para seus acólitos
e coroinhas. O encontro aconteceu
na Capela Nossa Senhora Aparecida

e contou com a presença de cerca de
50 crianças e jovens que servem o altar do Senhor nas celebrações.
O encontro iniciou com a celebração da Santa Missa, presidida pelo

confrontarem acerca do chamado de
Deus, por meio de formações, momentos de oração, meditação, partilhas, convivência e lazer.
O encontro foi encerrado com a
celebração da santa missa presidida
pelo padre Rodrigo Lacerda, coordenador da Pastoral Vocacional.
No ﬁnal deste ano, a Pastoral
Vocacional promoverá um encontro vocacional aberto, para aqueles
rapazes que querem descobrir qual
é o sentido de suas vidas e desejam
ingressar no caminho do discipulado no ano de 2020.
Arquivo: Pastoral Vocacional

MARCOS PAULO MOTA

O Encontro Discipulado, para rapazes que querem ingressar no Seminário Propedêutico, etapa preparatória
aos estudos ﬁlosóﬁcos, destinada aos
candidatos que desejam ser padres,
aconteceu nos dias 17 e 18 de agosto.
Promovido pela Pastoral Vocacional da Arquidiocese de Goiânia,
o Discipulado é um encontro fechado, destinado àqueles jovens que já
vêm trilhando um caminho de discernimento da vontade de Deus e
que têm dúvida se a sua vocação é
o sacerdócio. Em torno da Eucaristia
e da Palavra, os jovens têm a possibilidade de se questionarem e se

pároco da Paróquia São José, padre José Saraiva, que em sua reﬂexão falou sobre a Solenidade da
Assunção de Nossa Senhora, celebrada no domingo (18). “Hoje, o
Céu nos visita com a celebração da
Assunção de Nossa Senhora. Na
verdade, aquela que foi e é toda
do Senhor foi assunta ao Céu em
corpo e alma. Essa é uma verdade
evangélica muito bonita, porque
Maria é a nova Eva, ela não se corrompeu pela mancha do pecado”.
Com intuito de fazer com que
acólitos e coroinhas tenham mais
intimidade com Jesus por meio
da oração, a programação foi
voltada também para a dimensão vocacional, já que o mês de
agosto é dedicado às vocações.
Foi realizada a Hora Santa Vocacional, momento em que os participantes puderam rezar diante de
Jesus Sacramentado, suplicando
ao Senhor santas vocações.
O segundo momento foi uma

palestra com tema Eucaristia e
vida, proferida pelo acólito Marcos Paulo Mota, que ressaltou a
importância da Eucaristia na vida
de todo cristão. “É na Eucaristia
que recebemos a força para continuar a nossa caminhada e a nossa
missão”, destacou. Marcos Paulo
salientou também que a missão
do acólito e coroinha é servir o altar com alegria e que, se for com
outra intenção, é melhor que nem
sirva. Ele citou, para ilustrar, as
palavras de São João: “É necessário que ele cresça e eu diminua”.
O palestrante também sublinhou
que se for para vestir a túnica e a
sobrepeliz com a intenção de aparecer no presbitério é melhor que
nem se faça. “Quem deve aparecer
nas celebrações é Jesus”, aﬁrmou.
O encontro foi encerrado com
a oração do Santo Terço, com a intenção de pedir a Nossa Senhora
que auxilie as crianças e jovens no
caminho do Senhor.

Agosto de 2019

Arquidiocese de Goiânia

4

CAPA

SEMANA DA FAMÍLIA

aconteceu de 11 a 17 de agosto com atividades por toda a Arquidiocese

A

pós 25 anos, o Hino da
Campanha da Fraternidade de 1994 voltou a ser
cantado em nossa Igreja.

“A família como
vai? Meu irmão,
venha e responda!
Quem pergunta,
é o Pai, a verdade
não esconda. Vem
à Igreja, reza e
pede um amor
que sempre mede,
quando é hora de
doar?”.

O tema proposto, “A família,
como vai?”, fez um resgate e comemorou o Jubileu de Prata da Campanha da Fraternidade de 1994 que
abordou o mesmo tema. De acordo
com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) por meio do
seu presidente, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, o desejo da Igreja é
de que “o questionamento ecoe nos
corações das pessoas, das comunidades e de toda a sociedade, sendo a
semana ‘oportunidade de ouro para
agir a partir dessa interpelação’”.
Na Arquidiocese de Goiânia,
uma extensa e diversiﬁcada programação foi realizada nas paróquias,
com base no documento Hora da
Família, da Pastoral Familiar, que
orienta a vivência da Semana Nacional da Família por meio de sete
encontros: Família e iniciação à vida
cristã; a realidade da família contemporânea; família, vocação e juventude; família e política pública;
família defensora da vida; matrimônio e família no plano de Deus; a família, como vai?
Além dos encontros, também foram realizadas diversas outras atividades, conforme relatou o casal
coordenador da Pastoral Familiar na
Arquidiocese, Antônio Roberto Gomes e Francisca Aparecida Marcelo
Gomes. “Foi pela graça de Deus e da
Sagrada Família de Nazaré que nós
tivemos muita movimentação nas
paróquias, atividades diversas, casamentos comunitários, dentro do tema
do documento Hora da Família. As
paróquias aproveitaram cada dia da
semana, aplicando aquele tema com
a ajuda de palestrantes e assessores.
Vários membros da coordenação arquidiocesana da Pastoral Familiar ﬁzeram parte desse trabalho. O destaque das atividades e iniciativas ﬁcou
por conta dos cerca de 50 casamentos
comunitários realizados em toda a
Arquidiocese”, comentou o casal.
Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim das Oliveiras, a

programação contou com santa missa todos os dias, palestras, oﬁcinas,
orientação jurídica, visitas e exposições. A Paróquia Nossa Senhora de
Fátima, do Setor Aeroporto, realizou a 10ª Caminhada da Família, no
dia 17, e programação durante toda
a semana com palestras e bênçãos.
A Paróquia Santo Hilário, do setor
de mesmo nome, realizou palestras
e santa missa, além do casamento
comunitário no encerramento. Na
Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Edwiges, no Nova Suíça,
também teve casamento comunitário. Na Paróquia Santo Antônio, do
Setor Pedro Ludovico, e na Paróquia
Santo Expedito, do Jardim América,
houve homenagem aos pais e palestras sobre diversas temas durante
toda a semana. Muitas outras paróquias da Arquidiocese também realizaram atividades, como foi o caso
da Paróquia e Santuário Nossa Senhora Aparecida, de Aparecida de
Goiânia, que realizou passeio ciclístico e uma partida de futebol beneﬁcente que arrecadou uma tonelada
de alimentos para famílias carentes.

ENCERRAMENTO
No dia 18, aconteceu no Santuário Sagrada Família, na Vila Canaã,
o encerramento da Semana Nacional da Família, na Igreja de Goiânia.
Para Antônio Roberto e Francisca
Aparecida, casal coordenador da
Pastoral Familiar na Arquidiocese,
o encerramento selou um momento importante do trabalho que vem
sendo feito em prol das famílias.
“Esta celebração veio provar a unidade que tem sido construída pela
evangelização das famílias, e viemos
levar ao altar do Senhor, como bem
mencionou em sua homilia, nosso
assessor eclesiástico, padre Rodrigo de Castro, que nós estamos aqui
para entregar toda a nossa semana,
as atividades realizadas, pedindo as
bênçãos do Pai neste encerramento”, aﬁrmou Antônio. Ele disse ainda que o movimento realizado de
11 a 17 de agosto, teve o objetivo de
conscientizar sobre a missão de se
ter uma família santa.

Foto: Rudger Remígio

FÚLVIO COSTA

Para o casal Niu Carvalho Cardoso
e Adriana Rissi Gomes, da Paróquia
Santo Hilário, a Semana da Família
é o maior evento de evangelização
das famílias nas paróquias. “Nosso lema é família evangelizando
família. Toda a paróquia e serviços
se movimentam nessa semana. O
papa Francisco diz, e no documento
Hora da Família há esta frase muito bela: ‘Deus quer que cada família
seja um farol que irradia a alegria
do seu amor pelo mundo’. É uma frase que simboliza todo esse trabalho
da Arquidiocese de Goiânia pensado para as famílias. É esse o nosso
projeto da Pastoral Familiar, evangelizar o maior número de famílias
que precisam mesmo desse amor e
alegria de Deus”, declarou Adriana.

Padre Rodrigo de Castro, reitor do Santuário Sagrada Família e assessor eclesiástico
da Pastoral Familiar, deixou
uma mensagem muito importante às famílias, na missa de encerramento. “Todas
as vezes que acreditamos na
família, a resposta é certeira,
tomamos posse da verdade
do céu”, disse, logo após relatar sua história vocacional
que brotou do seio familiar.

Padre Rodrigo de Castro
Reitor do Santuário Sagrada
Família

Niu Carvalho e Adriana Rissi
Paróquia Santo Hilário

Homenagem aos pais
comunidade São Carlos Houben
- Paróquia N. Sra. Aparecida - St.
Balneário Meia Ponte

Casamento Comunitário
Paróquia Cristo Rei - Goiânia
Santa Missa
Paróquia São Pedro e São Paulo
St. Finsocial
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FIQUE POR DENTRO

Acordo Brasil-Santa Sé
Congresso Internacional sobre o
tema acontece em setembro

G

oiânia sediará, de 3 a 5 de
setembro próximo, o Congresso Internacional Acordo Brasil-Santa Sé, promovido pela Pontifícia Universidade
Católica de Goiás, a Arquidiocese de
Goiânia e a Associação Dom Antônio
Ribeiro de Oliveira. Fundamentação
das políticas públicas em ambiente religioso será o tema do congresso, que
ocorrerá no Auditório da Área 4 da
PUC Goiás, com a participação de advogados, juízes, professores e demais
operadores do Direito.
O objetivo do evento é estudar, com
a comunidade acadêmica e a sociedade em geral, o fundamento conceitual
e jurídico da relação entre o Estado e as
instituições religiosas, tendo como ponto de partida o Acordo Brasil-Santa Sé.
Inscrições para últimas vagas até
o dia 28 de agosto, pelo site do congresso (www.pucgoias.edu.br), onde
você pode conferir os currículos completos dos grandes proﬁssionais que
serão conferencistas e debatedores,
assim como solicitar o boleto para
pagamento da inscrição, no valor de
250 reais.

TEMAS E CONFERENCISTAS
03/09/2019 – das 8h às 18h10
Na solenidade de abertura, apresentação da Coordenação de Arte e Cultura
da PUC Goiás
Conferência I: O ESTADO DEMOCRÁTICO MODERNO E SUA LAICIDADE. Palestrante: Prof. Octavio Lo Prete
– professor de la Universidad Católica
Argentina y Asesor de Culto de la Nácion Argentina.
Conferência II: O ESTADO DEMOCRÁTICO MODERNO E A LIBERDADE
RELIGIOSA. Palestrante: Prof. Dr. Juan
G. Navarro Floria – professor de la Universidad Católica Argentina.
Conferência III: A IGREJA CATÓLICA E O ORDENAMENTO JURÍDICO
BRASILEIRO: AUTONOMIA, SOBERANIA, COLABORAÇÃO E INDEPENDÊNCIA. Palestrante: Frei Evaldo
Xavier Gomes, O. Carm. – consultor
canônico da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil.
Conferência IV: APRESENTAÇÃO GERAL DO ACORDO BRASIL-SANTA
SÉ. Palestrante: Dr. Hugo Sarubbi
Cysneiros – advogado e assessor Jurídico da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

Conferência V: CONQUISTAS E PASSOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO
ACORDO. Palestrante: Dr. Hugo Sarubbi Cysneiros.
Conferência VI: RECONHECIMENTO
DAS SENTENÇAS DOS TRIBUNAIS
ECLESIÁSTICOS NO DIREITO CIVIL
BRASILEIRO. Palestrante: Frei Marcio
Henrique P. Ponzilacqua, Ofm, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
04/09/2019 – das 8h às 18h
Apresentação Cultural
Conferência I: ORDENAMENTOS
JURÍDICOS INTERNACIONAIS E O
CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO.
Palestrante: Dr. Pe. Ariel David Busso,
professor de la Universidad Católica
Argentina.
Conferência II: PERSONALIDADE JURÍDICA DOS ENTES ECLESIÁSTICOS
NO BRASIL. Palestrante: Dr. Hugo Sarubbi Cysneiros, advogado e assessor
jurídico da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil.
Mesa Redonda: LEGISLAÇÃO DE
PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL RELIGIOSO.
Componentes: Dra. Giselle Ribeiro de
Oliveira, promotora de justiça e coordenadora das Promotorias de Justiça
de Defesa do Patrimônio Cultural e
Turístico de Minas Gerais; Dom Gregório Paixão – bispo de Petrópolis – RJ,
integrante da Comissão Especial para
os Bens Culturais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e professor
convidado da Universidade Aberta de
Amsterdã.

5
Mesa Redonda: A DESTINAÇÃO DE
ESPAÇOS A FINS RELIGIOSOS NOS
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO. Componentes: Dra. Daniela
Campos Libório, advogada, professora da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo; Marta Horta Figueiredo
de Carvalho, servidora pública municipal, membro da comissão de elaboração do Plano Diretor do Município
de Goiânia. Debatedor: Ariel Silveira
de Viveiros, da SEPLANH – Superintendência de Planejamento Urbano e
Gestão Sustentável.
05/09/2019 – das 7h30 às 12h30
Conferência I: A IMUNIDADE E A
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DAS PESSOAS JURÍDICAS ECLESIÁSTICAS
E SUA EQUIPARAÇÃO ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS. Palestrante:
Dr. Leonardo Buissa Freitas – juiz federal (TRF 1ª Região).
Mesa Redonda: CONTABILIDADE
DOS ENTES ECLESIÁSTICOS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, INFORMAÇÃO, PREVENÇÃO E TRANSPARÊNCIA. Componentes: Márcio de Souza
Moreira, diretor do Instituto Axis,
auditor e perito contábil, professor de
graduação e especialização do Instituto Santo Tomás de Aquino; Dr. Valdir
Mendonça Alves, contador e auditor
contábil, pró-reitor de Desenvolvimento Institucional da UniAnhanguera.
Conferência II: VÍNCULO EMPREGATÍCIO E RELAÇÕES TRABALHISTAS À LUZ DO ACORDO. Palestrante: Ministro Ives Gandra Martins Filho.
Solenidade de encerramento / Apresentação da Coordenação de Arte e
Cultura da PUC Goiás.
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CATEQUESE DO PAPA

ATOS DOS
APÓSTOLOS Nº 5

Imagem: Reprodução

Os Apóstolos intercedem e Cristo
atua, agindo “com eles”

Bom dia, amados irmãos e irmãs!

Nos Atos dos Apóstolos, a pregação do Evangelho não é conﬁada unicamente às palavras, mas
também a gestos concretos, que
dão testemunho da verdade do
anúncio. Trata-se de “prodígios
e milagres” (At 2,43) realizados
pelos Apóstolos, conﬁrmando a
sua palavra e demonstrando que
eles agem em nome de Cristo.

Acontece, pois, que os Apóstolos
intercedem e Cristo atua, agindo
“com eles” e conﬁrmando a Palavra com os sinais que a acompanham (cf. Mc 16,20). Muitos prodígios, numerosos milagres que,
realizados pelos Apóstolos, eram
precisamente uma manifestação
da divindade de Jesus.
Hoje deparamo-nos com a primeira narração de cura, diante
de um milagre, que é a primeira narração de cura do Livro dos
Atos. Ela tem uma clara ﬁnalidade
missionária, que visa suscitar a fé.
Pedro e João vão rezar no Templo, centro da experiência de fé
de Israel, à qual os primeiros
cristãos ainda estão fortemente
ligados. Os primeiros cristãos rezavam no Templo de Jerusalém.
Lucas indica a hora: é a hora
nona, ou seja, três da tarde, quando o sacrifício era oferecido em
holocausto, como sinal da comunhão do povo com o seu Deus;

e também a hora em que Cristo
morreu, imolando-se a si mesmo
“uma vez para sempre” (Hb 9,12;
10, 10). E à porta do Templo chamada “Formosa” ‒ a porta Formosa – veem um mendigo, um
paralítico de nascença. Por que
razão aquele homem estava à
porta? Porque a Lei mosaica
(cf. Lv 21, 18) impedia a oferenda
de sacrifícios por parte de quem
tivesse deﬁciências físicas, consideradas como consequências de
alguma culpa. Recordemos que
diante de um cego de nascença,
o povo tinha perguntado a Jesus:
“Quem foi que pecou para que
este homem nascesse cego, ele ou
os seus pais?” (Jo 9,2). De acordo com essa mentalidade, existe
sempre uma culpa na origem de
uma malformação. E em seguida foi-lhes negado até o acesso
ao Templo. O coxo, paradigma
dos numerosos excluídos e descartados da sociedade, está ali

a pedir esmolas como todos os
dias. Não pode entrar, mas está
diante da porta. E eis que acontece algo inesperado: chegam Pedro e João, e desencadeia-se um
jogo de olhares. O aleijado ﬁta os
dois para pedir uma esmola; os
Apóstolos, ao contrário, olham
para ele, convidando-o a ﬁtá-los
de maneira diversa, para receber outro dom. O coxo olha para eles e
Pedro diz-lhe: “Não tenho ouro
nem prata, mas o que tenho, isto
te dou: em nome de Jesus Cristo,
o Nazareno, levanta-te e caminha!” (At 3,6). Os Apóstolos estabeleceram uma relação, porque
este é o modo como Deus gosta
de se manifestar, na relação, sempre no diálogo, sempre nas aparições, sempre com a inspiração
do coração: trata-se de relações
de Deus conosco; através de um
encontro real entre as pessoas,
que só pode veriﬁcar-se no amor.

O nosso tudo é o Evangelho, que manifesta o poder do
Nome de Jesus que realiza prodígios
Além de ser o centro religioso, o
Templo era inclusive um lugar de
intercâmbios econômicos e ﬁnanceiros: a esta redução opuseram-se várias vezes os profetas e até o próprio
Jesus (cf. Lc 19,45-46). Mas quantas
vezes penso nisto, quando vejo alguma paróquia onde se considera
que o dinheiro é mais importante
que os sacramentos! Por favor! Igreja pobre: peçamos isto ao Senhor!
Quando se depara com os Apóstolos, aquele mendigo não recebe
dinheiro, mas encontra o Nome que
salva o homem: Jesus Cristo, o Nazareno. Pedro invoca o Nome de Jesus,
ordena ao paralítico que se levante, que se ponha da posição dos vivos: de pé, e toca aquele doente, ou
seja, pega-lhe pela mão e levanta-o,
gesto no qual São João Crisóstomo
vê “uma imagem da Ressurreição”

(Homilias sobre os Atos dos Apóstolos,
8). E aqui aparece o retrato da Igreja,
que vê quantos estão em diﬁculdade, não fecha os olhos, sabe encarar
a humanidade para criar relações
signiﬁcativas, pontes de amizade e
de solidariedade em vez de barreiras. Manifesta-se o rosto de “uma
Igreja sem fronteiras que se sente
mãe de todos” (Evangelii gaudium,
210), que sabe dar a mão e acompanhar para levantar, não para condenar. Jesus estende sempre a mão,
sempre procura levantar, fazer com
que as pessoas sarem, sejam felizes,
encontrem Deus. Trata-se da “arte
do acompanhamento”, que se distingue pela delicadeza com a qual
nos aproximamos da “terra sagrada
do outro”, dando ao caminho “o ritmo salutar da proximidade, com um
olhar respeitoso e cheio de compai-

xão, mas que ao mesmo tempo cure,
liberte e anime a amadurecer na
vida cristã” (ibid., n. 169). E é o que
estes dois Apóstolos fazem ao coxo:
ﬁtam-no, dizem “olhe para nós”, estendem-lhe a mão, fazem-no levantar e curam-no. Assim faz Jesus com
todos nós. Pensemos nisto, quando
enfrentarmos maus momentos, situações de pecado e de tristeza. Jesus diz-nos: “Olhai para mim: estou
aqui!”. Peguemos na mão de Jesus e
deixemo-nos levantar.
Pedro e João ensinam-nos a não
conﬁar nos meios, que também são
úteis, mas na verdadeira riqueza
que é a relação com o Ressuscitado.
Com efeito ‒ como diria São Paulo
– “somos julgados pobres, porém
enriquecemos a muitos; sem posses, nós que tudo possuímos” (2

Cor 6,10). O nosso tudo é o Evangelho, que manifesta o poder do Nome
de Jesus que realiza prodígios.
E nós, cada um de nós, o que
possuímos? Qual é a nossa riqueza,
qual é o nosso tesouro? Como podemos enriquecer os outros? Peçamos ao Pai o dom de uma memória
grata, recordando os benefícios do
seu amor na nossa vida, para dar a
todos o testemunho do louvor e da
gratidão. Não nos esqueçamos: a
mão sempre estendida para ajudar o
outro a levantar-se; é a mão de Jesus
que, através da nossa, ajuda o próximo a erguer-se!

Audiência Geral
Praça São Pedro, 7 de agosto de 2019
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MÊS VOCACIONAL

ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS
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Biólogo, professor e doutorando em Ciências da Saúde

omos chamados a imitar Cristo e levá-lo às diferentes circunstâncias em que vivemos
e movemos, santiﬁcando o
mundo onde trabalhamos e estudamos cotidianamente. Essa é a grande
vocação do leigo, temos a missão de
levar a presença de Jesus aos nossos
ambientes, uma vocação de extrema
dignidade, importância e tão necessária, sobretudo na atualidade.
Primeiramente, devemos sentir
profundamente que Deus nos cria
chamando-nos à vida; em segundo
lugar, ele nos convida a participar
da sua obra de criação de forma direta, cumprindo a nossa missão de
ser sal da terra e luz do mundo, iluminando as trevas com o nosso testemunho, levando o sabor das coisas
d’ele no caminho da evangelização.
É nosso dever de cristãos ajudarmos
a manter a Igreja em todas as suas
necessidades, ﬁnanceira ou nos trabalhos desenvolvidos.
Em nossa comunidade, temos
muitos leigos que se doam, e é maravilhoso ver pessoas que se importam com o próximo, que participam
em prol do bem comum, envolvendo
suas famílias na Igreja. Sem o trabalho dos leigos nos Conselhos e Pasto-

rais, a Igreja se tornaria teórica, sem
vida. Os leigos são tijolos fundamentais, mostrando que os ensinamentos
da Bíblia podem ser vividos diariamente, na prática. Quando você se
prontiﬁca a ajudar a comunidade,
partilhar suas experiências, cria laços
de amizades, realizando práticas maravilhosas de partilha e doação.
A Igreja não é somente um espaço
de rezar missas, ela precisa de leigos
atuantes na missão de evangelizar,
levar a Palavra de Deus a todos, vivenciando na prática os ensinamentos deixados por Cristo. Quando
pensamos no leigo, nós pensamos
na família, na Igreja e na sociedade.
São os lugares em que nós, leigos,
estamos presentes. É na família que
damos o testemunho cristão, educamos e defendemos valores próprios
da Igreja doméstica. Essa é nossa
missão. Não é diferente no trabalho,
somos chamados a santiﬁcar lugares
muitas das vezes difíceis, mas a nossa presença, o jeito de ser e principalmente o modo de tratar as pessoas, os valores que anunciamos, vão
santiﬁcando o mundo.
Parabéns a você que é leigo/leiga
e encontrou tempo para dedicar à
sua comunidade, nos movimentos,
nas pastorais em todas as forças vivas da Igreja. O que seria da Igreja
se não fosse o trabalho de nós, leigos
e leigas? Que possamos perseverar
e, a cada dia, encontrar Cristo Jesus
como Deus Nosso Senhor, para sermos testemunhas na comunidade,
na família e na sociedade. Continue-
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A vocação dos leigos

É na família que damos
o testemunho cristão,
educamos e defendemos
valores próprios da Igreja
doméstica. Essa é nossa
missão
mos lutando por um mundo melhor,
mais justo, fraterno e mais de Deus.
Durante a caminhada da vida, alguns escolhem vocações especíﬁcas
para viver sua vocação cristã, outros
permanecem leigas e leigos.
A vocação e missão dos leigos,
como diz o Papa João Paulo II em sua
encíclica Christiﬁdeles laici, é o modo
de viver o anúncio do Reino, a Boa-Nova, no meio do mundo. Lidando
com as realidades do mundo, buscando a transformação da Sociedade.

Voluntariado reforça
projetos sociais
Não basta ser aluno,
também tem que participar.
A cada semestre a PUC
Goiás prepara cerca de mil
pessoas, entre estudantes e
público externo, para serem
voluntários nos dez programas
de extensão da universidade.
Voltado para a comunidade,
o projeto de voluntariado
prepara os interessados

para trabalhar em diversos
campos, com público vulnerável
socialmente e com áreas que vão
da cultura até a saúde.
Na última semana, cerca
de 800 voluntários, a maioria
estudantes da graduação,
participou de formação voltada
para o trabalho que será iniciado
já no próximo mês, em eventos
realizados no Auditório da Área
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4. “Estamos reforçando o projeto
de voluntariado nos últimos
semestres, porque percebemos
que existe dentro da universidade
um grupo de estudantes
disponível e disposto e que
sabe a importância do trabalho
voluntário, gente que se dispõe,
apesar das dificuldades de estudar
e de trabalhar, a se dedicar ao
outro”, explica a professora

O papa diz que é aí que somos chamados. Que não se trata apenas de
uma realidade sociológica ou antropológica, mas sim é o seu lugar teologal. O próprio dos cristãos leigos e
leigas é a inserção na Sociedade. Como
batizados, os leigos também são chamados à santidade. Essa vocação é
para todos. Não se faz necessário
“fugir do mundo” para buscar a santidade. O cotidiano da vida familiar,
proﬁssional e social são os lugares
ordinários para viver “o perfume
de Cristo” e o “fermento do Reino”.
“Eles se santiﬁcam nos altares de seu
trabalho” (CNBB, Cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade, n. 35).
Que o Espírito Santo nos ilumine e
nos capacite na obediência e na humildade!
Amém.

Márcia de Alencar, pró-reitora de
Extensão e Apoio Estudantil.
Para os estudantes, além das
horas acadêmicas extras, é uma
grande oportunidade de aprender
e vivenciar outras realidades. A
estudante de Psicologia, Vitória
Mani, será voluntária do projeto
Alfadown, que trabalha com
inclusão de crianças e jovens
com síndrome de Down. “Acho
que vai ser muito bom para o
meu currículo e que vou poder
crescer como pessoa durante esta
experiência”, explica ela.
A professora Márcia de
Alencar reforça a importância
desta troca nos projetos sociais.
“Eles participam dos nossos
programas, sempre orientados
por professores, que buscam o
aprofundamento da formação
acadêmica. Então, por exemplo,
temos muitos voluntários na
Escola de Circo Dom Fernando.
Quem passa um semestre
fazendo atividades com aqueles
110 alunos, ao final do período é
uma outra pessoa”, enfatiza.
Os projetos pertencem
às coordenações de Apoio

Estudantil, Arte e Cultura
e Extensão e ao Instituto
Dom Fernando. Neles estão
inseridos, além do Alfadown
e da Escola de Circo Dom
Fernando, projetos como o
Aprender a Pensar, Direitos
Humanos e Em Nome da
Vida. Os alunos, depois da
formação, são escolhidos para
atuar em cada projeto com
carga horária semanal. Jyeniffer
Taveira, aluna do Jornalismo,
já acumula experiências como
voluntária. Já trabalhou no
Programa em Referência em
Inclusão Social (Pris) e há dois
semestres se dedica à divulgação
de todos os programas de
extensão da universidade. “É a
chance de colocar em prática o
que aprendemos em sala de aula
e divulgar o trabalho que é feito
pelos profissionais da PUC”.
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‘‘Amigo, vem
mais para cima’’
(Lc 14,10)
WALISSON RODRIGUES FREITAS (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o curso do Ano Litúrgico, vivemos o Tempo Comum. Esse
é um grandioso tempo para
aprendermos a seguir os passos de Jesus, aquilo que Ele fez e falou na
Sua vida pública. No próximo domingo,
celebraremos o 22° do Tempo Comum, no
qual veremos o relato da refeição de Jesus
na casa do chefe dos fariseus.
Jesus, para ensinar-nos, conta-nos uma
parábola. Nela temos o contexto de uma
festa de casamento e a escolha dos lugares
nesta festa. Ao ﬁm do relato deste domingo, vemos o ensinamento sobre fazer o que
se deve sem esperar ser recompensado.
Hoje atualizamos esse relato, trazendo-
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LEITURA ORANTE
-o para a nossa realidade. Pensemos: qual
o lugar que ocupo hoje? É o lugar em que
devo estar? Faço o meu serviço esperando retribuições ou reconhecimentos? Na
Igreja, estamos constantemente celebrando a festa nupcial de Cristo e nós somos os
convidados para essa festa. Assim sendo,
não poucas vezes, queremos os primeiros
lugares e servimos esperando compensações. “Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, de modo
que, ao chegar quem te convidou, te diga:
‘Amigo, vem mais pra cima’. E isso será
para ti uma honra em presença de todos
os convivas” (Lc 14,10). Ainda mais, “Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos” (Lc 14,14b).
Portando irmãos, sejamos conscientes
do nosso lugar na Igreja, no Festim do
Cordeiro, servindo desinteressadamente
para que possamos cantar: “Quando Jesus
passar, eu quero estar no meu lugar...”.
Olhemos a nossa mãe Maria: ela, que é
modelo de humildade e serviço, nos ensine a ser servidores do Senhor, servindo-O
com humildade.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: 1Ts 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22. 3ª-f.: 1Ts 2,1-8; Mt 23,23-26. 4ª-f.: 1Ts 2,913; Mt 23,27-32. 5ª-f.: Jr 1,17-19; Mc 6,17-29. 6ª-f.: lTs 4,1-8; Mt 25,1-13. Sábado: 1Ts 4,9-11; Mt 25,1430. Domingo: 22º Domingo do Tempo Comum – Eclo 3,19-21.30-31; Hb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Lc 14,1.7-14 (página 1292 – Bíblia das
Edições CNBB, sétima edição).
1º) Ambiente de oração: coloque-se numa posição cômoda, em
um local agradável. Silencie-se e invoque o auxílio do Espírito
Santo;
2º) Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez, se
familiarize com as palavras e se insira no relato bíblico;
3º) Meditação: leia as leituras do dia e deixe que a Palavra fale
por si mesma com a autonomia que esta leitura tem de ser a
própria Palavra de Deus. Ela é viva e eﬁcaz, tem um objetivo
especíﬁco na sua vida. A Palavra de Deus hoje se cumpriu na sua
vida. Deixe que Deus fale com Suas Palavras e apenas escute;
4º) Contemplação: dado que a Palavra hoje se cumpre na sua
vida, contemple a Pessoa de Jesus que é a própria Palavra que
você agora lê, contemple a Trindade que se releva para você;
5º) Oração: a Palavra está com você agora, crie um momento
favorável para “ruminar” o que leu, reze com as palavras que
ﬁcaram em seu coração, deixe o Espírito Santo falar por você.
Se possível, escreva os frutos dessa oração;
6º) Ação: a Palavra não volta para Deus sem produzir os efeitos
esperados: é hora de agir e interpelar-se sobre as atitudes
que Jesus quer de você hoje. Jesus Cristo lhe mostrará as
ações concretas que você deve realizar depois de um intenso
momento de oração.
22° Domingo do Tempo Comum, Ano C – Liturgia da Palavra:
Eclo 3,19-21. 30-31; Sl 67,4-5ac.6-7ab.10-11(R/11b); Hb 12,18-19.
22-24a; Lc 14,1.7-14.

