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PALAVRA DO ARCEBISPO

A PALAVRA DE DEUS
na vida e missão da Igreja
de Goiânia
Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo

E

m 2012, celebramos o nosso Sínodo Arquidiocesano. Ele foi
marcado por intensa fase preparatória (2009 - 2011) e pelo grande acontecimento das sessões sinodais,
em 2012. Nessas, fomos orientados por
três grandes temas, que correspondem à
vida da Igreja: a Palavra, a Liturgia e a
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Caridade.
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
O documento conclusivo do Sínodo
sintetizou cada uma dessas dimensões
em volumes distintos. No primeiro volume, que será evidenciado
neste espaço, em setembro, são apresentadas as orientações sinodais e a exortação pastoral sobre o tema da Palavra de Deus, para
o ser e agir da Arquidiocese de Goiânia.
Começamos o mês de setembro, no qual dedicamos especial
atenção à Palavra de Deus. Neste Mês da Bíblia, convido vocês
a rememorarem comigo algumas reﬂexões e disposições contidas
na primeira parte do Documento Pós-Sinodal cujo título é “A palavra de Deus na vida e missão da Igreja Particular de Goiânia”,
publicado em 2014.
Já na sua introdução, esse documento lembra: “A Palavra sempre anunciada é a razão de nossa missão. A Palavra sempre acolhida nos aproxima do ‘sim’ de Maria (Faça-se em mim segundo a
tua Palavra, Lc 1,38), nos torna orantes, nos coloca em celebração,
nos reposiciona diante das crises e das instabilidades. O serviço à
Palavra orienta-nos para a organização pastoral, para a formação e
para a ﬁnalidade da comunicação. A Palavra que anima a vida cristã conduz à santidade, nos sustenta vocacionalmente e é fermento
para a transformação do mundo”.
No primeiro item do capítulo I, ganham destaque citações do
papa Francisco e do papa emérito Bento XVI. Francisco exalta a
presença de Deus no mundo, em nossas vidas, seu amor concreto
e poderoso, “passível de encontro, que se revelou em plenitude na
paixão, morte e ressurreição de Cristo” (Lumen Fidei, 17). Bento XVI
salienta que “A Palavra eterna que se exprime na criação e comunica na história da salvação, tornou-se em Cristo um homem, “nascido de mulher” (Gl 4,4). [...] A sua história, única e singular, é a palavra deﬁnitiva que Deus diz à humanidade” (Verbum Domini, 11).
Nas disposições sinodais referentes ao item 1 do Capítulo I,
coube um convite aos membros desta Igreja de Goiânia, pastores,
diáconos, religiosos e ﬁéis leigos: “nos empenhemos todos e cada
um em oferecer na própria vida, segundo a vocação e missão especíﬁcas, renovada acolhida à Palavra de Deus, sobremodo manifesta nas Sagradas Escrituras e na Sagrada Tradição”. Também foi
registrado um alerta, de que “Os frutos do Sínodo Arquidiocesano
dependerão, quase em sua totalidade, dessa disposição pessoal de
abrir decididamente a própria existência a Cristo-Palavra”.
Gostaria que, ao fazermos memórias desse texto, procuremos
ainda mais traduzi-lo na vida de nossas comunidades. A Palavra
de Deus é uma semente que deve ser semeada em nós a ﬁm de
produzir frutos de caridade e de salvação no meio da humanidade.

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Fúlvio Costa (MTB 8674/DF)
Redação: Fúlvio Costa
Revisão: Jane Greco
Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
Colaboração: Marcos Paulo Mota
(Estudante de Jornalismo/PUC Goiás)

EDICAO 276 - DIAGRAMADO.indd 2

Editorial
A Palavra de Deus na vida e missão
da Igreja particular de Goiânia. Esse é
o título do Documento Pós-Sinodal
(Parte I) da nossa Arquidiocese. Imprescindível para a fé, o documento signiﬁca a renovação do nosso
amor à Palavra de Deus, lâmpada
para os nossos pés, luz para o nosso caminho, alicerce seguro para as
nossas vidas, que traduz o quanto a
Bíblia é fundamental para nossa caminhada cristã. Que tal neste mês
de setembro buscar o documento
e fazer a leitura dele? Na reportagem de capa desta edição, apresentamos algumas iniciativas bíblicas
desenvolvidas na Arquidiocese,
com o objetivo de nos levar à inti-

midade com Nosso Senhor. Ainda
contemplando o Mês da Bíblia que
se inicia, voltamos a publicar Catequese do Papa sobre a liturgia da
Palavra, texto no qual o Santo Padre realça que é o próprio Deus que
nos prepara a mesa para alimentar
nossa vida espiritual.
Boa leitura!

Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO
INTERDIOCESANO DE GOIÂNIA
Praça Dom Emanuel, s/n, Centro, 74030-140, Goiânia-GO
Fones: (62) 3223-0759/0769 – Fax: 3223-8532

EDITAL DE CITAÇÃO
Já que o Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Goiânia ignora o paradeiro atual do Sr. Edinaldo da Silva Ramos, nascido
aos 5 de abril de 1979, do Sr. Carlos Antônio Alves dos Santos,
nascido aos 9 de novembro de 1971, e Sra. Yani Rebouças de Oliveira, nascida aos 26 de novembro de 1973; os cita por EDITAL,
A COMPARECER
na sede deste Tribunal, no dia 27 de setembro de 2019, às
8h30h, às10h30h e às 15h30, respectivamente para prestarem depoimento em suas causas de nulidade matrimonial.
O ordinário do lugar, os párocos, os sacerdotes e ﬁéis que
tenham notícia do lugar de domicílio dos mencionados Sr. Edinaldo da Silva Ramos, Sr. Carlos Antônio Alves dos Santos,
Sra. Yani Rebouças de Oliveira, tenham o cuidado de avisá-los
deste edital.
Fixado no quadro de avisos da Cúria Metropolitana (Arquidiocese de Goiânia), em Goiânia/GO, ENTRE OS DIAS 13 de agosto a 26
de setembro de 2019.
Publicado no Jornal Encontro Semanal, edição 276 de 1º de setembro de 2019.

Fotografias: Rudger Remígio
Tiragem: 25.000 exemplares
Impressão: Gráfica Moura

Contatos: encontrosemanal@gmail.com
Fone: (62) 3229-2683/2673

Valéria Ramos Corrêa
Chanceler

Dom Levi Bonatto
Vigário Judicial
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41° Encontrão e celebra 50 anos de missão no Brasil
Os 50 anos de missão da Renovação Carismática Católica no Brasil
foram celebrados no 41° Encontrão
de Oração da RCC Arquidiocese de
Goiânia, realizado nos dias 24 e 25 de
agosto. Cerca de 6 mil ﬁéis católicos
se reuniram no Ginásio Goiânia Arena nos dois dias de evento. “O amor
de Deus foi derramado em nossos
corações pelo Espírito Santo que nos
foi dado” (Rm 5,5) foi o tema do 41º
Encontrão de Oração.
Na programação, houve Adoração
ao Santíssimo, pregação da Palavra,
atendimento de conﬁssões, Cenáculo
Mariano e Santa Missa. As crianças
foram evangelizadas de forma lúdica,
com brincadeiras, dinâmicas, teatrinho, música, dança e oração. Todas as
pregações da Palavra reﬂetiram sobre
o amor que vem de Deus. Taciano Barbosa, presidente do Conselho da RCC
Goiânia, motivou todos a se tornarem
novas pessoas em Cristo, dizendo que

“A salvação é pessoal e quem está em
Cristo é uma nova criatura”.
Dom José Chaves, bispo emérito da
Diocese de Uruaçu, presidiu a Santa
Missa de encerramento do Encontrão.
Na homilia, ele destacou que tudo o
que sabemos da vida eterna conhecemos por meio de Jesus, e reﬂetiu sobre
a existência de um lugar para castigo
da maldade de que são capazes os
homens. O bispo concluiu, rogando
a Deus que "nunca vejamos inferno,
mas que vejamos o céu eternamente”.
TESTEMUNHOS
A cada edição, o Espírito Santo derrama graças sobre aquelas pessoas que
buscam a intimidade com Deus no Encontrão. Elaine Cassimiro participa há
20 anos e testemunhou a graça da conversão da família através do Encontrão. Sandra Cristina Parreira também
participa de grupo de oração e, neste

ano, veio com a família. De acordo
com Sandra, o Encontrão tem sido um
momento para reabastecer as forças.
“Deus tem me ajudado a superar os
obstáculos em minha vida”, aﬁrmou.
“Sempre recebo muitas bênçãos,
mas ano passado, em determinado
momento, uma mulher me abraçou

Foto: Raniery Nogueira
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e partilhou o que estava vivendo. Rezamos juntas e percebi que Deus estava nos curando, pois eu passava pela
mesma situação”, relatou Alzenira
Rosa, que participa do Encontrão há
quase 30 anos.
(Por Deiga de Brito. Edição: Eliane Borges)

Dom Levi ensina sobre Dogmas
da Igreja no encontro de
formação do IDES

O bispo auxiliar de Goiânia,
Dom Levi Bonatto, palestrou no dia
15 de agosto, no curso de formação
sobre política, do Instituto Católico
de Desenvolvimento Empresarial e
Social (IDES), com o tema Dogmas
da Igreja e Opus Dei. Ele iniciou o
encontro dizendo aos presentes
que o cristianismo é uma religião
dogmática.
O bispo afirmou que o magistério da Igreja revela verdades sobre
Cristo que não conhecemos. “Dogma cristão é um pronunciamento
eclesial sobre a verdade, com autoridade. Os dogmas são uma das for-
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mas de manifestação de Deus, são
preceitos de Jesus que a Igreja não
inventa, um dogma sempre existiu e
eles estão na Sagrada Escritura”.
O palestrante explicou que a Igreja já proclamou 43 dogmas, que são
divididos em oito categorias: sobre
Deus, Jesus Cristo, a criação do mundo, o ser humano, os marianos, o
papa e a Igreja, os sacramentos, e as
últimas coisas. Ao concluir, Dom Levi
enfatizou que “Dogma é verdade de
fé e moral. Para crer em um dogma é
preciso ter fé acima de tudo”.
Por Rauane Rocha
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CAPA

Iniciativas bíblicas são desenvolvidas
na Arquidiocese de Goiânia
FÚLVIO COSTA

T

odos os anos, a Igreja nos propõe um tema para ser estudado e contemplado em setembro, Mês da Bíblia no Brasil,
desde 1971. Neste ano, a Comissão
Episcopal Pastoral para a Animação
Bíblico-Catequética da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
dá continuidade a este quarto e último ano do ciclo do tema “Para que
n’Ele nossos povos tenham vida”. A

proposta de estudo é a Primeira Carta de João com destaque para o lema
“Nós amamos porque Deus primeiro
nos amou” (1Jo 4,19).
Em um tempo que parece muito
difícil dialogar, trocar experiências,
entender o próximo, e até mesmo chamá-lo de meu irmão, a proposta do
estudo da Primeira Carta de João é
pertinente e por que não dizer indispensável para os dias atuais no Bra-

sil. O presidente da citada Comissão
Bíblico-Catequética da CNBB, Dom
José Antonio Peruzzo, deixou uma
mensagem muito especial a respeito
na apresentação do texto-base para
o Mês da Bíblia 2019: “Que o estudo
da Primeira Carta de João mova-nos
e comova-nos a diálogos fraternos e a
convivências paciﬁcadoras, amando-nos ‘uns aos outros’”.
O texto-base para o Mês da Bíblia,

que pode ser adquirido nas livrarias
católicas ou mesmo pelo site das Edições CNBB (www.edicoescnbb.com.
br), destaca que há duas aﬁrmações
fundamentais sobre Deus na Primeira Carta de João. A primeira é: “Deus
é luz” (1Jo 1,5), a segunda é: “Deus é
amor” (1Jo 4,8.16). A primeira aparece
no início da Carta, a segunda aparece
no ﬁnal, mas já foi sendo preparada
desde o início do texto.

Bíblia, alimento da Igreja
Para o arcebispo de Goiânia, Dom
Washington Cruz, um mês dedicado
à Bíblia é justificado pela importância que a Palavra de Deus tem para os
cristãos e para todo o mundo. “Assim
como a Eucaristia, a Palavra também
é um alimento da nossa vida cristã. É
mais do que justificado que em setembro comemoremos a Bíblia, pois até os
não crentes, como Mahatma Gandhi,
lia as Bem-Aventuranças com muita
edificação e muito amor e, para nós
cristãos, deve ser o livro de cabeceira porque se trata da nossa norma de
vida”, afirmou.

O biblista frei Fernando Inácio Peixoto, ofm, comunga do mesmo pensamento de Dom Washington Cruz. “A
Igreja vive do alimento espiritual que é
ouvir a Palavra do Senhor e comer na
mesa do Senhor, é isso que sustenta
a Igreja. A liturgia é a fonte da vida da
Igreja que caminha para ela e nasce
dela. Quando a Igreja dedica um mês
para comemorar a Bíblia, quer, com
isso, dar ênfase à liturgia da Palavra,
que é uma das duas partes do sacrifício eucarístico”, explicou.

Iniciativas bíblicas

Na Arquidiocese de Goiânia há muitas iniciativas voltadas para a dimensão
bíblica. O Encontro Semanal identiﬁcou
algumas e apresenta-as aqui com o objetivo de motivar nossas paróquias e
comunidades, pastorais e movimentos
a evangelizarem por meio do alimento
da Palavra, essencial para a caminhada
de fé. Na Paróquia Nossa Senhora Rosa
Mística, no Setor Bueno, existem, há pelo
menos dez anos, as Oﬁcinas de Oração e
Vida, que dedicam parte de suas atividades à meditação, partilha e vivência
da Palavra. “Nosso objetivo é criar familiaridade com a Bíblia, dialogando com
o Senhor e partilhando com os irmãos”,
aﬁrmou Katherine da Silva e Silva, que
participa das oﬁcinas desde 2013. Junto
com ela estavam Reny Onofre Itagiba e
Lilian Mamede da Silva, que também
participam desde 2012. Todos os anos,
a paróquia abre seis turmas das oﬁcinas,
oferecendo dez inscrições por turma à
comunidade. Além dessa paróquia, as
Oﬁcinas de Oração e Vida são oferecidas
nas paróquias Nossa Senhora Auxiliadora (Catedral), Santa Edwiges e Nossa Senhora Aparecida, Santo Expedito e São
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João Evangelista. O projeto é idealizado
e fundado por frei Ignácio Larrañaga,
sacerdote capuchinho espanhol. No
transcorrer das reuniões, a pessoa é conduzida a relacionar-se com Deus como
um amigo; manusear a Bíblia e entender
o que Deus quer nos dizer; orar com a
Bíblia sentindo a presença de Deus, seu
consolo, sua força e sua paz.
Na Paróquia Nossa Senhora Rosa
Mística, também há um grupo de estudo
bíblico, cuja base de alunos é formada
pelos catequistas da Paróquia. Uma vez
por mês, o prof. Hebert Barros, exegeta e
professor da PUC Goiás, leciona ao grupo. Neste ano, eles estão se dedicando
ao estudo do Evangelho de Lucas, uma
vez ao mês, contemplando assim a liturgia da Igreja, que vive, em 2019, o Ano
C, dedicado ao evangelista. “O estudo é
muito importante porque nos auxilia a
transmitir as verdades da fé aos nossos
catequizandos”, aﬁrmou a catequista
Suelen Marion. “Já estamos há mais de
dez anos nesse estudo com o prof. Hebert e a formação é muito importante
para o nosso trabalho com os catequizandos e também para que entendamos

a fundo e vivamos mais intensamente a
nossa fé”, disse a catequista Isabel Cristina Araújo Alves Siqueira. A formação
dá possibilidades de trabalhar com mais
eﬁcácia a Palavra de Deus nos encontros
catequéticos, segundo Divina Madalena
de Jesus. Já para Maria Lúcia de Oliveira
Silva, as formações abrem horizontes e
dão segurança aos catequistas durante
os encontros catequéticos.
A Mostra Bíblica da Catequese é
uma iniciativa realizada pela Paróquia
Nossa Senhora da Assunção há cinco
anos. A quinta edição acontecerá no
próximo dia 21 de setembro, das 14h às
17h, e enfatizará o Ano Missionário Extraordinário convocado pelo papa Francisco. O tema escolhido pela paróquia
é “Todos, tudo e sempre em missão”.
Segundo os organizadores, durante a
Mostra, as turmas de catequese e todas
as comunidades da paróquia fazem exposições. Neste ano, será sobre Batizados
e enviados: a Igreja de Cristo em missão
no mundo; Infância Missionária; Santos
Mártires Missionários; Missão evangelizadora nas redes sociais e nas ruas;
Missão da Catequese, entre outros. A

Mostra Bíblica é um evento aberto à visitação da comunidade em geral sendo
um momento ímpar de conhecimento e
evangelização.
O Grupo de Oração Operários da Fé
São José se reúne todas as segundas-feiras nas casas de famílias, na Paróquia
Santo Antônio, do Setor Pedro Ludovico. A iniciativa começou em 1990 por
membros do Encontro de Casais com
Cristo (ECC). O grupo é um exemplo
de Igreja em saída, pois, além de sua
atuação paroquial, também já rezou
em Senador Canedo, Trindade e Bonﬁnópolis. “Nós fazemos, nos encontros,
leituras e partilha da Palavra”, disse
o membro do grupo, José Antônio de
Azevedo. Ele comentou também que as
orações são sempre dedicadas ao Santo
Padre, ao arcebispo Dom Washington
Cruz e aos bispos auxiliares Dom Levi
e Dom Moacir, aos padres e familiares e
à paz em Jerusalém. O grupo anota em
um caderno o local dos encontros, data,
participantes, leituras do dia e pedidos
de oração. No tempo do Natal, reza a
novena e faz uma coleta que é doada a
famílias carentes.
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Dom Washington Cruz empossa o 5º bispo

O

metropolita da Província
Eclesiástica de Goiânia, Dom
Washington Cruz, empossou
no dia 24 de agosto, Dom José
Francisco Rodrigues do Rêgo, quinto
bispo diocesano de Ipameri (GO). A cerimônia foi celebrada na Catedral Divino
Espírito Santo, na cidade de Ipameri. No
início da celebração, Dom Washington
fez agradecimentos em nome da Província Eclesiástica pelo longo episcopado
de Dom Guilherme Antônio Werlang,
que conduziu a Diocese de Ipameri por
18 anos. O arcebispo também agradeceu
padre Orcalino Lopes da Silva, por ter
sido administrador diocesano durante
um ano e cinco meses.
Dom Washington fez referências ainda a Dom José Chaves, bispo emérito
de Uruaçu, que foi o bispo ordenante
de Dom José Francisco no diaconado,
no presbiterado e no episcopado. Em
seguida, ele dirigiu palavras ao novo
bispo e a todo o povo presente. “Querido Dom José Francisco, que por encargo
do Santo Padre começa nesta manhã o
ministério episcopal nesta Diocese de
Ipameri, hoje é um dia de bênçãos. Todos têm absoluta consciência de que em
Dom José Francisco o Senhor está abençoando a Diocese de Ipameri bem como
a Igreja do Centro-Oeste e do Brasil.
Alegremo-nos, irmãos e irmãs, porque
neste acontecimento estamos fazendo
uma profunda experiência da proximidade e da bondade de Deus”, aﬁrmou.
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Diversos bispos participaram da cerimônia: o secretário geral da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
Dom Joel Portella; o bispo emérito de
Uruaçu (GO) Dom José Silva Chaves; o
bispo de Lages (SC), Dom Guilherme
Antônio Werlang; o bispo de Formosa
(GO) Dom Adair José Guimarães; o bispo
de Itumbiara (GO) Dom Fernando Brochini; e o bispo de Uberlândia (MG) Dom
Paulo Francisco Machado. A celebração
contou ainda com a presença de dezenas
de padres da Diocese de Ipameri e dioceses vizinhas, além de religiosos, seminaristas e o povo de Deus vindos de diversas paróquias das dioceses de Ipameri
e Uruaçu. Também estava presente o administrador diocesano de Uruaçu, padre
Francisco Agamenilton Damascena.

RITO DE POSSE
Continuando a celebração com o Rito
de Posse, o metropolita pediu que fossem apresentadas e lidas as letras apostólicas. Pe. Joel Gomes Martins de Souza,
coordenador da Pastoral Presbiteral da
Diocese de Ipameri foi quem leu o documento. O texto contém uma saudação
e a bênção apostólica do papa Francisco
para que o novo bispo cuide da porção
do povo de Deus a ele conﬁado.
A celebração prosseguiu com a leitura da bula papal e a entrega do báculo,
símbolo do Bom Pastor que guarda e
acompanha com solicitude o rebanho

Foto: Fúlvio Costa

diocesano de Ipameri

Dom José Francisco, à esquerda, recebendo o báculo de Dom Washington

que lhe foi conﬁado pelo Espírito Santo. Neste momento Dom Washington o
abraçou, o acolheu em nome de toda a
Igreja e cedeu a Cátedra (cadeira episcopal) a Dom José Francisco que foi
deﬁnitivamente empossado. Bastante
aplaudido, o novo bispo de Ipameri
sentouse na Cátedra e a Santa Missa
passou a ser presidida por ele.

HOMILIA
Em sua homilia, o novo pastor da
Diocese de Ipameri disse que quer ser
bispo de todos: do Clero Diocesano,
dos Religiosos, e de todos os conselhos
constituídos, dos movimentos e pastorais e dos organismos. “Quero respeitar
e honrar a memória belíssima da história da Diocese de Ipameri presente neste chão e na vida do povo desde que foi
criada em 1966. Nestes 53 anos de criada, Deus tem feito maravilhas na vida

do seu povo amado que está aqui nesta
diocese através dos seus pastores sabendo que Jesus, o Bom Pastor, é quem nos
conduz de maneira segura, sem medo
de nele termos vida em abundância
para dar continuidade à sua missão”.
Após a missa houve homenagens ao
bispo empossado, e Dom Washington,
em suas palavras ﬁnais, aproveitou a
ocasião para convidar todos para participar do Congresso Internacional Acordo
Brasil Santa Sé, que acontecerá nos dias
3 a 5 de setembro e abrirá discussão sobre a fundamentação das políticas públicas em ambiente religioso. “Este Acordo
ainda não é conhecido pela maioria das
pessoas, especialmente pelos advogados, promotores, juízes e, sem conhecê-lo, a Igreja deixa de aproveitar dos seus
direitos adquiridos e, mais do que isso,
reconhecidos porque nascemos com o
Brasil. É uma oportunidade e quem puder participar inscreva-se”.
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CATEQUESE DO PAPA

SAGRADA ESCRITURA
É o próprio Deus que nos fala

Foto: Rudger Remígio

Por ocasião do Mês da Bíblia,
voltamos a publicar no
Encontro Semanal esta
Catequese do papa Francisco
sobre a Palavra de Deus.
Estimados irmãos e irmãs!

H

oje damos continuidade às
catequeses sobre a Santa
Missa. Depois de termos
reﬂetido sobre os ritos de
introdução, consideremos agora a
Liturgia da Palavra, que é uma parte constitutiva porque nos reunimos
precisamente para ouvir aquilo que
Deus fez e ainda tenciona realizar por
nós. É uma experiência que acontece
“diretamente” e não por ter ouvido
falar, pois “quando na Igreja se lê a
Sagrada Escritura, é o próprio Deus
que fala ao seu povo; e Cristo, presente na palavra, anuncia o Evangelho”
(Ordenamento Geral do Missal Romano,
29; cf. Const. Sacrosanctum concilium,
7; 33). E quantas vezes, enquanto se lê
a Palavra de Deus, se comenta: “Olha
aquele..., olha aquela... olha o chapéu
que ela tem: é ridículo...”. E começa-se
a fazer comentários. Não é verdade?
Devem-se fazer comentários durante
a leitura da Palavra de Deus? [respondem: “não!”]. Não, porque se tu tagarelas com as pessoas não ouves a Palavra de Deus. Quando se lê a Palavra
de Deus na Bíblia ‒ a primeira Leitura,
a segunda, o Salmo responsorial e o
Evangelho – devemos ouvir, abrir o
coração, pois é o próprio Deus que nos
fala, e não podemos pensar noutras
coisas nem falar de outros assuntos.
Entendestes?... Explicar-vos-ei o que
acontece nesta Liturgia da Palavra.
As páginas da Bíblia deixam de
ser um escrito, para se tornar Palavra
viva, pronunciada por Deus. É Deus
quem, através da pessoa que lê, nos
fala e nos interpela, a nós que ouvimos com fé. O Espírito “que falou por
meio dos profetas” (Credo), inspirando os autores sagrados, faz com que
“a Palavra de Deus atue realmente
nos corações aquilo que faz ressoar
aos ouvidos” (Lecionário, Introd., 9).
Mas para ouvir a palavra de Deus
é necessário ter também o coração
aberto para receber a palavra no coração. Deus fala e nós prestamos-lhe
ouvidos, para depois pôr em prática
quanto ouvimos. É muito importante
ouvir. Às vezes, talvez, não entendemos bem porque algumas leituras são
um pouco difíceis. Mas Deus fala-nos
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igualmente de outro modo. [É preciso estar] em silêncio e ouvir a Palavra
de Deus. Não vos esqueçais disto. Na
Missa, quando começam as leituras,
ouçamos a Palavra de Deus.
Temos necessidade de o ouvir!
Com efeito, é uma questão de vida,
como bem lembra a expressão incisiva
de que “não só de pão vive o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca
de Deus” (Mt 4,4). A vida que nos dá
a Palavra de Deus. Neste sentido, falamos da Liturgia da Palavra como
da “mesa” que o Senhor prepara para
alimentar a nossa vida espiritual. A
da liturgia é uma mesa abundante,
que haure amplamente dos tesouros
da Bíblia (cf. SC, 51), tanto do Antigo
como do Novo Testamento, porque
neles é anunciado pela Igreja o único
e idêntico mistério de Cristo (cf. Lecionário, Introd., 5). Pensemos na riqueza
das leituras bíblicas oferecidas pelos
três ciclos dominicais que, à luz dos
Evangelhos Sinóticos, nos acompanham ao longo do ano litúrgico: uma
grande riqueza. Aqui desejo recordar
também a importância do Salmo responsorial, cuja função consiste em
favorecer a meditação do que se ouve
na leitura que o precede. É bom que o
Salmo seja valorizado através do cântico, pelo menos no refrão (cf. OGMR,
61; Lecionário, Introd., 19-22).
A proclamação litúrgica das mesmas leituras, com os cânticos tirados

da Sagrada Escritura, exprime e favorece a comunhão eclesial, acompanhando o caminho de todos e de cada
um. Portanto, compreende-se por que
são proibidas algumas escolhas subjetivas, como a omissão de leituras ou a
sua substituição com textos não bíblicos. Ouvi dizer que alguém, quando
há uma notícia, lê o jornal, porque é
a manchete do dia. Não! A Palavra de
Deus é a Palavra de Deus! Depois podemos ler o jornal. Mas ali lê-se a Palavra de Deus. É o Senhor que nos fala.
Substituir aquela Palavra com outras
empobrece e compromete o diálogo
entre Deus e o seu povo em oração.
Ao contrário, [exige-se] a dignidade
do ambão e o uso do Lecionário, a
disponibilidade de bons leitores e salmistas. Mas é preciso procurar bons
leitores, que saibam ler, e não aqueles
que leem [deturpando as palavras] e
não se entende nada. É assim. Bons
leitores! Devem preparar-se e ensaiar
antes da Missa, para ler bem. E isto
cria um clima de silêncio receptivo.
Sabemos que a palavra do Senhor
é uma ajuda indispensável para não
nos perdermos, como oportunamente reconhece o Salmista que, dirigindo-se ao Senhor, confessa: “A vossa
palavra é uma lâmpada que ilumina
os meus passos, uma luz no meu caminho” (Sl119 [118], 105). Como poderíamos enfrentar a nossa peregrinação terrena, com as suas diﬁculdades

e provações, sem ser regularmente alimentados e iluminados pela Palavra
de Deus que ressoa na liturgia?
Sem dúvida, não é suﬁciente escutar com os ouvidos, sem acolher no
coração a semente da Palavra divina,
permitindo que ela produza frutos.
Lembremo-nos da parábola do semeador e dos vários resultados alcançados, conformidade com os diversos
tipos de terreno (cf. Mc 4,14-20). A
ação do Espírito, que torna eﬁcaz a
resposta, tem necessidade de corações
que se deixem modelar e cultivar, de
modo que quanto é ouvido na Missa
passe para a vida de todos os dias,
segundo a admoestação do Apóstolo
Tiago: “Sede cumpridores da Palavra
e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos” (Tg 1,22). A Palavra de Deus percorre um caminho
dentro de nós. Escutamo-la com os
ouvidos e ela passa para o coração;
não permanece nos ouvidos, mas
deve chegar ao coração; e do coração
às mãos, às boas obras. Eis o percurso
da Palavra de Deus: dos ouvidos ao
coração e às mãos. Aprendamos estas
coisas. Obrigado!

Praça São Pedro,
quarta-feira, 31 de janeiro de 2018
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VIDA CRISTÃ

MARCELO PEREIRA PINTO TRINDADE
Secretário Auxiliar e Assessor Jurídico no Ministério
Público de Goiás e membro da UNIJUC

“Rezemos para que todos
aqueles que administram a
justiça operem com integridade
e para que a injustiça que
atravessa o mundo não tenha a
última palavra.” (Papa Francisco)

E

m todos os lugares, devemos, em primeiro lugar, ter
a coragem de sermos vistos
e reconhecidos como cristãos, haja o que houver. Ser cristão
é ser sal da terra e luz do mundo
(Mt 5,13-14).
Uma das formas extraordinárias de exercer esse papel de cristão é dentro do mundo jurídico.
Ser um jurista não é simplesmente
ser detentor de um cargo vultoso,
ser uma autoridade pública respeitável, ser um defensor imbatível e
voraz dos direitos dos seus clientes ou um doutrinador renomado
e conceituado. Ser jurista é ser um
proﬁssional que, além de se dedicar ao estudo diário da ciência jurídica, deve buscar a efetividade do
direito, zelar pelo bom cumprimento da lei, colaborar e lutar por uma
sociedade igualitária e defender, a
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qualquer custo, a justiça dentro de
um Estado Democrático de Direito,
tendo assim um papel fundamental
na sociedade.
Infelizmente, nos últimos anos
temos acompanhado pautas negativas no nosso país em detrimento da
fé cristã. Podemos citar os diversos
embates jurídicos traçados na luta
contra a legalização do aborto, a liberdade religiosa, confusão entre
Estado laico e ateísmo, imunidade
tributária ou não de entidades religiosas, símbolos religiosos em espaços públicos, dentre outros.
Para combater essas pautas negativas, o cristão, como jurista, tem
uma função essencial, devendo assumir o protagonismo dessa atuação jurídica dando temperança à
justiça através da caridade e levando todas as coisas à luz axiomática.
Mas para assumir esse papel, além
de possuir vasto conhecimento jurídico, é necessário também, com o
auxílio do Espírito da Verdade, ter
uma coragem profética.
Para isso, podemos citar como
exemplo, os ensinamentos sobre
a vida ascética e mística, do Padre
Garrigou Lagrange, que ressalta a
importância de movermos nossas
vontades na luta pela conversão
pessoal através do crescimento na
vida da graça, da união com Deus
pela oração e da busca incessante
pela perfeição cristã. Através desses
passos é possível, na prática, sempre
colocarmos Deus como princípio
primeiro e ﬁm último de todas as
coisas, como sempre deveria ser em
todas as áreas da nossa vida.

Imagem: Internet

O papel do jurista cristão em tempos difíceis

Sabemos que o verdadeiro cristão deve buscar incansavelmente
a perfeição cristã em uma união
plena com a Trindade Santa. É
verdade que vivemos em tempos
difíceis que nos fazem relembrar
os tempos de Sodoma e Gomorra,
onde a iniquidade e a perversidade do seu povo eram incontroláveis e insaciáveis.
Mas não podemos perder a esperança, pois, naquela época, se Deus
encontrasse ao menos dez homens
justos pouparia e perdoaria toda a
cidade em atenção a eles. Devemos
perseverar e acreditar que Deus, na
sua inﬁnita misericórdia, quer fazer
de nós hoje em dia esses homens e

mulheres justos. Juristas que tenham
a verdadeira coragem evangélica de
defender aquilo que é reto, mesmo
quando todos praticam o errado, e
denunciar o errado, mesmo quando
todos o fazem como politicamente
correto, pois “Bem-aventurados os
que são perseguidos por causa da
justiça, porque deles é o Reino dos
Céus!” (Mt 5,10).
Por isso, meus irmãos, não temam de sempre lutar pela verdade
e pela justiça. Sejamos corajosos. Sejamos sal e luz no universo jurídico.
Mesmo em tempos difíceis, sejamos
verdadeiros juristas cristãos em todos os lugares, para honra e glória
do nosso senhor, Jesus Cristo.

29/08/2019 08:45:41

Setembro de 2019

8

Arquidiocese de Goiânia

LEITURA ORANTE

‘‘Quem não carrega sua cruz e
não vem após mim, não pode
ser meu discípulo’’ (Lc 14,27)
SAULO RIBEIRO (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o vigésimo terceiro domingo do
tempo comum, o Evangelho de
São Lucas (Lc 15, 25-33) revela as
exigências propostas por Jesus
para ser seu discípulo. “Quem não carrega
sua cruz e não vem após mim, não pode ser
meu discípulo” (Lc 14,27). A Igreja Católica
ensina que ser discípulo não é um privilégio
de poucos, mas uma tarefa universal que se
aplica a todo batizado. Não obstante, existe
uma gradualidade na condição de discípulo, ou seja, cada qual tem a sua missão especíﬁca conforme o chamado que o divino
Mestre faz a cada um, e não é simples dis-

cernir qual a vontade de Deus na vida de
uma pessoa.
Portanto, para que esse discernimento
aconteça de forma verdadeira, é necessário
se colocar na escuta do Senhor. Logicamente, essa escuta se dá pelos instrumentos que
a Igreja nos oferece: a Sagrada Escritura, vivência dos sacramentos, vida comunitária,
por ﬁm, vida ativa na paróquia. Não aconteça que, pela sedução do mundo, no sentido
do que é contrário aos desígnios de Deus,
não venha o discípulo deixar inacabada a
obra que lhe foi conﬁada pelo seu Senhor.
“Esse homem começou a construir e não
pôde acabar!” (Lc 14,30). Pois o homem só
atinge a verdadeira alegria, conformando-se no que por Cristo é realizado.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: 1Ts 4,13-18; Lc 4,16-30. 3ª-f.: 1Ts 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37. 4ª-f.: Cl 1,1-8;
Lc 4,38-44. 5ª-f.: Cl 1,9-14; Lc 5,1-11. 6ª-f.: Cl 1,15-20; Lc 5,33-39. Sábado: Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.
Domingo: 23º Domingo do Tempo Comum – Sb 9,13-19; Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 14,25-33 (página 1816 – Bíblia de
Jerusalém, segunda edição).
1º Ambiente de oração: uma posição cômoda e um local
agradável; silencie-se e invoque o auxílio do Espírito Santo;
2º Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez,
tente compreender o que Deus quer lhe falar;
3º Meditação: reﬂita sobre o que esse texto diz a você, procure repetir frases ou palavras que mais lhe chamaram a
atenção;
4º Oração espontânea: converse com Deus, peça perdão.
Louve, adore, agradeça, faça seu pedido de ﬁlho e ﬁlha
muito amado, fale com Deus como a um amigo íntimo;
5º Contemplação: imagine Deus em sua vida e lembre-se daquilo que ele falou com você nessa Palavra que acabou de
ler. Se possível, escreva os frutos dessa oração/contemplação;
6º Ação: para que a sua Lectio Divina seja frutuosa, é necessário que você realize algo concretamente (ajudar o próximo, pedir perdão, falar sobre o amor de Deus, visitar um
doente, etc.) e que seja fruto de sua oração.
23º Domingo do Tempo Comum, Ano C - Liturgia da
Palavra: Sb 13,18; Sl 89(90), 3-4.5-6.12-13.14.17 (R/.1)abcd.
2e-4.5-6.8-9; Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25- 33 (condição para
ser discípulo).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
O presente texto-base é um itinerário para as atividades que podemos realizar no Mês da Bíblia 2019. É um material que pode ajudar as paróquias e comunidades, bem como os cursos paroquiais de
aprofundamento bíblico, cursos de teologia e também aqueles que
são sedentos por conhecer e vivenciar a Sagrada Escritura. Com 64
páginas, o texto apresenta reflexões sobre temas teológicos e aprofunda na temática proposta neste ano para o Mês da Bíblia, que é o
estudo e contemplação da 1ª Carta de São João. O material foi escrito
pelo exegeta de Recife (PE), Cláudio Malzoni, a convite da Comissão
Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB.
Autor: Cláudio Malzoni e Comissão Bíblico-Catequética
Onde encontrar: Livrarias Católicas e no site das Edições CNBB
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