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Edição 277ª - 8 de setembro de 2019

Festa da Exaltação da

Santa Cruz
(14 de setembro)

“Adoramos, Senhor, vosso Madeiro;
vossa ressurreição nós celebramos.
A alegria chegou ao mundo inteiro
pela Cruz que nós hoje veneramos”
(Antífona do Cântico Evangélico das Laudes,
Liturgia das Horas, 14 de setembro)
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Dom Washington Cruz
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a Palavra de Deus

Luau é nova iniciativa
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Comunidade cristã
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PALAVRA DO ARCEBISPO

A PALAVRA DE DEUS
desperta e nutre a nossa fé

C

aríssimos irmãos e irmãs, convido vocês a darmos continuidade às reﬂexões sobre o Documento Pós-Sinodal dedicado
à Palavra de Deus.
Desde os primórdios da Igreja até
hoje, os Apóstolos e seus sucessores nos
transmitiram a Boa-Nova de Nosso Senhor Jesus Cristo. As palavras da 1ª Carta de São João são expressivas: “o que
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
era desde o princípio, o que ouvimos, o
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
que vimos com os nossos olhos, o que
contemplamos e o que as nossas mãos
apalparam da Palavra da Vida – vida esta que se manifestou, que
nós vimos e testemunhamos, vida eterna que a vós anunciamos, que
estava junto do Pai e que se tornou visível para nós” (1Jo 1,1-2).
De modo algum, porém, trata-se de um acontecimento que ﬁcou
preso no passado e, consequentemente, de um anúncio que perdeu
sua atualidade. Introduzindo a eternidade na história, fez do tempo,
de cada momento, do cotidiano e do provisório, o “lugar” do encontro com ele, possibilidade de uma relação vital com o seu mistério.
“Eis que estou convosco todos os dias, até o ﬁm dos tempos” (Mt
28,20), disse Jesus. Subindo aos céus, ele ﬁca ainda mais próximo.
Na Igreja, Jesus se deixa encontrar pela fé. A Palavra de Deus
suscita e nutre a fé, livra de ilusões, fantasias, enganos e até mesmo das falsas imagens que do Senhor criamos. Acolher a Palavra de
Deus nas Sagradas Escrituras e na Sagrada Tradição, transmitida na
comunhão eclesial, é, pois, uma tarefa irrenunciável para quem se
propõe seguir Cristo Jesus e nele encontrar a vida.
Reconhecemos, com toda a Igreja, que o cristianismo não é uma
“religião do Livro”, mas da “Palavra de Deus”, do Verbo encarnado
e vivo que continuamente fala à Igreja e por meio dela. Portanto, é
a religião de uma pessoa. A Palavra de Deus aqui anunciada, e que
faz a Igreja particular de Goiânia crescer continuamente, só pode ser
autenticamente acolhida na vitalidade da Tradição da Igreja.
Tendo consciência de que a Boa-Nova da fé cristã chegou à Igreja
de Goiânia por caminhos que a Providência dispôs, cresça a gratidão aos irmãos e irmãs que transmitiram a cada geração essa mesma
fé em nossa Arquidiocese, particularmente aos que deixaram tudo,
países ou cidades, famílias, proﬁssões, juventude, para assumir a
causa da missão nas paróquias e comunidades.
Que a memória desses missionários e missionárias esteja presente nas preces e no coração das comunidades; e que se documente,
sempre que possível, o Evangelho que se fez vida em suas vidas, com
rosto e endereço próprios. Essa documentação histórica, literária,
audiovisual pode, em muito, contribuir com a missão no momento
presente, permitindo que a vida de quem se dedicou ao anúncio da
Palavra, nesta porção do Brasil Central, continue falando alto.
Assim como coube aos missionários do passado essa transmissão da Palavra de Deus, hoje, cabe a nós anunciá-la, sobretudo com
nossas vidas, de modo que Cristo seja, hoje, conhecido, tocado com
as mãos e adorado na fé. Somos, por isso, convocados a sermos discípulos missionários que acolhem e transmitem a Boa-Nova, dando
às gerações futuras a possibilidade de seguir Jesus. Assim, o frescor
e a atualidade do Evangelho se tornam presentes em nossa Igreja
arquidiocesana.
“A Palavra de Deus é viva: não morre nem envelhece,
permanece para sempre!” (Papa Francisco)
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Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
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Editorial
A Exaltação da Santa Cruz é uma festa
muito importante para a Igreja, porque a
Cruz de Cristo expressa a centralidade da
nossa fé. Reportagem de capa desta edição nos convida a entender o sentido da
Cruz em nossa caminhada cristã e porque
celebramos sua exaltação no dia 14 de setembro. É neste dia também que a Arquidiocese de Goiânia celebra o aniversário
do Seminário Propedêutico Santa Cruz
que, neste ano, comemora 159 anos de
fundação. No dia 13, às 19h30, nosso arcebispo Dom Washington Cruz irá presidir
Santa Missa no Instituto Santa Cruz, por
ocasião da data. Conﬁra também, nesta
edição, as coberturas do ﬁm de semana,

com destaque para o Luau da Juventude
e a Romaria Vocacional, que encerrou
o mês de agosto, dedicado às vocações.
Ainda no ﬁnal do Mês Vocacional, padre
José Gonçalves (Pe. Zezão) celebrou 25
anos de ordenação sacerdotal.
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 277 de 8 de setembro de 2019.
Valéria Ramos Corrêa
Chanceler

Dom Levi Bonatto
Vigário Judicial
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reúne 600 jovens na Praça do Sol

N

o dia 31 de agosto, aconteceu a segunda edição do
Luau da Juventude, projeto
do Setor Juventude da Arquidiocese de Goiânia que visa evangelizar e proporcionar interação entre
a juventude católica de Goiânia.
O evento foi organizado pelos jovens do Vicariato Centro e aconteceu
na Praça do Sol, no Setor Oeste, contando com a presença de aproximadamente 600 pessoas. O tema trabalhado foi “Eu seguirei...”, reforçando o
chamado de Deus e o apelo do papa
Francisco ao protagonismo da evangelização juvenil. “Trabalhamos em
comunhão e com ousadia, com o de-

sejo de servir a Deus e ao seu povo.
Que o Senhor abençoe os nossos passos, para podermos escutar os jovens,
fazer-nos próximo e testemunhar-lhes
a alegria da nossa vida: Jesus”, explicou o papa na missa de encerramento
do Sínodo dos Bispos para a Juventude, realizado em outubro do ano passado, no Vaticano.
O Luau começou com a animação
dos jovens e depois teve um momento
de reﬂexão ao som da banda Essência
do Rei. A proposta também contou
com barraquinhas de comidas e com
evangelização no trânsito.
Acompanhe as redes sociais do Setor Juventude
para saber das novidades:
facebook.com/juventudegyn
instagram.com/juventudegyn

Fotos: Rudger Remígio

Padre Zezão celebra Jubileu de
Prata de ordenação sacerdotal

No último dia de agosto, mês vocacional, padre José Gonçalves Pinheiro,
conhecido como padre Zezão, celebrou 25 anos de ordenação sacerdotal,
no dia 31 de agosto. Centenas de ﬁéis
participaram da celebração presidida
por ele, na Catedral Metropolitana de
Goiânia.
Dom Washington Cruz, arcebispo
metropolitano, participou da celebração. Concelebraram os padres Carlos
Gomes, Geraldo Francisco, Jonisoncley
Santos e também o mons. Nelson Rafael Fleury. Em sua homilia, o homenageado agradeceu pelo dom da sua
vocação. “Hoje é um dia especial, um
dia de agradecer a Deus por minha vocação, por ter me escolhido, entre muitos, para ser sacerdote. Celebro essa
data com alegria e lembro a infância
difícil na roça e as diﬁculdades que tive
ao longo da vida”, disse emocionado.
Padre Zezão agradeceu ainda a
presença do arcebispo e dos padres e
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SÁVIO MARTINS

Responsável pela comunicação do Setor Juventude

fez um agradecimento em especial ao
povo de Deus presente na celebração.
“Meu sacerdócio é para vocês, não é
mérito meu, mas é dom de Deus na
minha vida”, aﬁrmou.
O pároco da Catedral, padre Carlos Gomes, também fez sua homenagem ao padre Zezão. “É uma alegria
celebrar com você seu Jubileu de Prata de ordenação sacerdotal. Que Nossa Senhora Auxiliadora esteja sempre
com você.” Padre Carlos agradeceu
os quase três anos em que o padre
Zezão esteve na Catedral como vigário paroquial. Ao ﬁnal da celebração,
o homenageado, famoso por sua voz
potente, cantou, em Ação de Graças, o
Panis Angelicus.
Aconteceu também no dia 1º de setembro, Santa Missa em Ação de Graças pelo Jubileu de Prata, na Paróquia
Nossa Senhora de Guadalupe, no Jardim das Laranjeiras, onde, atualmente, padre Zezão é vigário.

Romaria encerra
Mês Vocacional na
Arquidiocese de Goiânia

A Pastoral Vocacional realizou,
no dia 31 de agosto, Romaria Vocacional a Trindade, encerrando,
assim, o Mês Vocacional em nossa
arquidiocese. Participaram mais de
160 pessoas, entre padres, irmãs
religiosas, seminaristas e vocacionados, além de outros romeiros que
saíram em caminhada do trevo de
Goiânia rumo à capital da fé para
pedir a Deus santas vocações para
os diversos ministérios: sacerdotal,
consagrado e matrimonial.
Padre Rodrigo Lacerda, coordenador da Pastoral Vocacional, explicou as motivações para realizar
o encerramento do Mês Vocacional
com a Romaria a Trindade. “A Ro-

maria Vocacional tem o intuito de
encerrar o Mês Vocacional, levando
todas as nossas intenções e tudo
aquilo que vivemos neste mês. Por
isso, viemos à cidade do Pai Eterno
para entregar a ele todos os nossos trabalhos e para rezar especialmente pelas vocações em nossa
arquidiocese, pedindo que o Pai
Eterno envie santas e numerosas
vocações.”
Ao final da celebração, o coordenador da Pastoral agradeceu a
acolhida e as orações das irmãs carmelitas, que moram no Carmelo da
Santíssima Trindade, onde aconteceu a Santa Missa de encerramento
da Romaria.
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“Salvai-nos, Senhor, pela
vossa Santa Cruz!”
FÚLVIO COSTA

O Catecismo da Igreja Católica nos ensina
que a Cruz é o altar da Nova Aliança, é o
caminho para a santidade e para
seguir a Cristo

Fotos: Rudger Remígio

(Prece das Laudes, 14 de setembro)

N

o próximo sábado, dia 14 de setembro, a Igreja celebra a Exaltação da Santa Cruz. A festa é muito antiga
e tem reflexões profundas na teologia. Em Jerusalém, estima-se que tenha surgido no século V. Já em
Roma, celebrava-se, no dia 3 de maio, a chamada “Invenção”,
que quer dizer, “o Encontro da Santa Cruz”. As duas festas foram unificadas no ano de 1960.
A história da Igreja registra que muitos santos se dedicaram
a estudar a Santa Cruz e a ela prestar veneração. São Cirilo de
Jerusalém, por exemplo, dizia que “a Cruz é o sinal dos crentes
e o terror dos demônios” e que ela é “uma grande proteção:
gratuita, por causa dos pobres; fácil, por causa dos fracos”. Já
São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja, que celebraremos na sexta-feira, dia 13 de setembro, exortou: “Não te envergonhes de tão grande bem, se não queres que também
Cristo se envergonhe de ti quando vier na sua glória e o sinal
da Cruz aparecer mais luminoso que os próprios raios do sol”.
A Cruz, portanto, é central na vida de todo cristão e é falso um
cristianismo sem ela.

Padre Dilmo Franco, reitor do
Seminário Interdiocesano São
João Maria Vianney, explicou
que a Cruz tem dois sentidos:
“para nós, cristãos, a Cruz tem
um sentido profundo porque foi
por ela que fomos redimidos dos
nossos pecados. A Cruz mostra
o melhor e o pior: o pior no sentido de que o homem é capaz
de matar e cruciﬁcar o Filho de
Deus, mas, ao mesmo tempo, na
Cruz temos a maior prova do
amor de Deus por nós, como está
no Evangelho de São João: ‘Deus
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amou tanto o mundo que enviou
o seu Filho único para que todo
o que nele crer não pereça, mas
tenha a vida eterna’ (Jo 3,16)”.
A Cruz é sinal de salvação,
conforme padre Dilmo. Ele disse
que, embora algumas religiões
cristãs optem por usar a Cruz
sem o cruciﬁcado, para nós, católicos, o seu sentido maior é
dado por Cristo. “A Cruz, como
instrumento de tortura, não é
cultuada por nós, mas é venerada porque o Filho de Deus, o
nosso Salvador, a banhou com o
seu sangue e é por isso que celebramos a Festa da Exaltação
da Santa Cruz.” O entrevistado
usou o Evangelho para justiﬁcar
que o sentido da Cruz é, portanto, a Ressurreição de Cristo:
“Jesus nos disse: ‘Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si
mesmo, tome a sua cruz, cada
dia, e siga-me’ (Lc 9,23). A Cruz
é, então, para nós, esse sinal de
seguimento”, aﬁrmou.
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História

Sentido antigo

Quanto à celebração da Exaltação da Santa Cruz, no
dia 14 de setembro, padre Dilmo explicou que não foi
uma data escolhida por acaso. Segundo ele, numa luta
entre romanos e bárbaros, após estes terem invadido
Roma e levado um pedaço da Cruz, no ano de 622, o
imperador Heráclio tentou fazer um acordo de paz,
mas os invasores persas responderam dizendo que os
romanos não teriam paz enquanto não adorassem o
sol, em vez de um homem cruciﬁcado. Diante disso,
Heráclio pediu a proteção de Deus, rezou, lutou contra
os persas e venceu. “O dia 14 de setembro foi a data
em que o pedaço do lenho da Cruz foi reintroduzido
na Igreja e, a partir daí o Dia da Santa Cruz, quando
houve essa conquista que não foi por força deles, mas
por força de Deus”, contou.

Antes de Cristo, a Cruz tinha
um sentido totalmente oposto
ao que ele deu com a sua cruciﬁcação. Os dois paus cruzados,
explicou o entrevistado, “eram
utilizados pelos romanos para
cruciﬁcar os criminosos que ﬁcavam suspensos, e queria dizer

Sentido novo
No dia a dia da caminhada cristã, a Santa Cruz é
muito importante. Padre Dilmo destacou que no dia
14 de setembro, quando a Igreja exalta a Santa Cruz,
nós, na verdade, a gloriﬁcamos. “Santo Agostinho disse: ‘bendito o pecado que nos trouxe tão grande Salvador’ e nós podemos parafraseá-lo e com ele dizer:
bendita a Cruz que nos trouxe nosso redentor, ou seja,
bendita a Cruz que acolheu a alma de Cristo e causou
a sua morte, mas nos proporcionou a maior das maravilhas, que é a Ressurreição. Cabe a nós, então, olhar a
Cruz, exaltando-a e dizendo: a Cruz não tem a última
palavra, a última palavra é a Ressurreição. Ela é uma
ponte para a Ressurreição”, explicou o formador.
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rejeitados pelo céu e rejeitados
pela terra, nem sepultados e
nem santos, suspensos ali, para
serem comidos e devorados pelas aves de rapina; e Cristo é colocado nesta dimensão, o pior
dos castigos dado a ele”.

Nossa Senhora das Dores
“Faze, ó Mãe, fonte de amor, que eu sinta em mim tua dor, para contigo chorar. Faze arder meu coração, partilhar tua paixão e teu Jesus
consolar”
(Liturgia das Horas, Hino das Laudes, Memória de Nossa Senhora das Dores)

O dia 15 de setembro foi colocado propositalmente no calendário romano porque, com
Maria aos pés da Cruz, temos o
cumprimento da profecia, quando Jesus diz a ela: “Mulher, eis
o teu ﬁlho... Depois diz ao discípulo: Eis aí tua mãe!” (Jo 19,2627). Conforme o entrevistado,
esse episódio cumpre a profecia
de Simeão: ‘uma espada transpassará a tua alma!’ (Lc 2,35).
“Maria é corredentora, no sentido de que ela viveu com Cristo

e sofreu tudo o que ele sofreu.
Logo após a Exaltação da Santa
Cruz, celebramos Nossa Senhora das Dores, no dia 15, porque aquela Cruz foi as dores de
Nossa Senhora, mas, neste momento, celebramos as dores de
Maria como peregrinos, ou seja,
Cristo viveu o tempo dele, Maria viveu o tempo dela. Então,
agora, com Maria, nós somos
chamados a viver as nossas dores, esperando viver a Exaltação
ﬁnal também”, concluiu.

05/09/2019 15:35:04

Setembro de 2019

6

Arquidiocese de Goiânia

CATEQUESE DO PAPA

ATOS DOS
APÓSTOLOS Nº 6

O amor concreto

Queridos irmãos e irmãs!

A

comunidade cristã nasce da
superabundante efusão do
Espírito Santo e cresce graças ao fermento da partilha
entre irmãos e irmãs em Cristo. Há um
dinamismo de solidariedade que constrói
a Igreja como família de Deus, onde a
experiência da koinonia é central. Que
signiﬁca essa palavra estranha? É uma
palavra grega que signiﬁca “pôr em comum”, “partilhar”, ser uma comunidade, não se isolar. Essa é a experiência da
primeira comunidade cristã, isto é, pôr
em comum, “partilhar”, “comunicar,
participar”, não se isolar. Na Igreja das
origens, essa koinonia, essa comunidade refere-se sobretudo à participação
no Corpo e Sangue de Cristo. Por essa
razão, quando fazemos comunhão declaramos, “comunicamos”, entramos
em comunhão com Jesus e dessa comunhão com Jesus chegamos à comunhão com os nossos irmãos e irmãs. E
essa comunhão com o Corpo e Sangue
de Cristo que se faz na Santa Missa, traduz-se em união fraterna, e, portanto,
também com o que é mais difícil para
nós: partilhar os bens e recolher dinheiro para a coleta a favor da Mãe Igreja
de Jerusalém (cf. Rm 12,13; 2Cor 8-9) e
para as outras Igrejas. Se quiserdes saber se sois bons cristãos, deveis orar,
procurar aproximar-vos da comunhão,
do sacramento da reconciliação. Mas
o sinal de que o vosso coração se converteu é quando a conversão chega aos
vossos bolsos, quando toca o vosso interesse: é nisso que se vê se alguém é generoso com os outros, se alguém ajuda
os mais débeis, os mais pobres: quando
a conversão chegar lá, tendes a certeza
de que é uma verdadeira conversão. Se
permanecer apenas em palavras, não é
uma boa conversão.
A vida eucarística, as orações, a pregação dos Apóstolos e a experiência de
comunhão (cf. At 2,42) fazem dos crentes uma multidão de pessoas que têm
– diz o Livro dos Atos dos Apóstolos –
“um só coração e uma só alma” e que
não consideram sua propriedade aquilo
que possuem, mas conservam tudo em
comum (cf. At 4,32). É um modelo de
vida tão forte que nos ajuda a ser generosos e não avarentos. Por isso, “entre
eles não havia ninguém necessitado,
pois todos os que possuíam terras – diz
o Livro – ou casas vendiam-nas, traziam
o produto da venda e depositavam-no
aos pés dos Apóstolos. Distribuía-se,
então, a cada um conforme a necessidade que tivesse” (At 4,34-35). A Igreja
sempre teve esse gesto dos cristãos que
se despojavam das coisas que tinham
a mais, das coisas que não eram necessárias para dar aos necessitados. E não
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apenas dinheiro, mas tempo. Quantos
cristãos – vocês, por exemplo, aqui na
Itália – quantos cristãos são voluntários!
Mas isso é lindo! É comunhão, partilhar
o meu tempo com os outros, ajudar os
necessitados. E assim o voluntariado, as
obras de caridade, as visitas aos doentes; devemos sempre partilhar com os
outros, e não apenas procurar o nosso
próprio interesse.
A comunidade, ou koinonia, torna-se assim o novo modo de relacionamento
entre os discípulos do Senhor. Os cristãos
experimentam um novo modo de estar
entre si, de se comportar. E é o modo
próprio do cristão, a ponto de os pagãos
olharem para os cristãos e dizerem:
“Vede como se amam”! O amor era o
caminho. Mas não amor de palavras,
não amor falso: amor de obras, de ajuda
mútua, amor concreto, concretude do
amor. O vínculo com Cristo estabelece
um vínculo entre irmãos que converge
e se expressa também na comunhão dos
bens materiais. Sim, essa forma de estar
juntos, esse amor que vai até aos bolsos,
chega a despojar-se do dinheiro para o
dar aos irmãos, indo contra o próprio
interesse. Ser membros do Corpo de
Cristo torna os crentes corresponsáveis
uns pelos outros. Ser crentes em Jesus
torna-nos todos corresponsáveis uns
pelos outros. “Mas olha para aquele, o
problema que tem, não me interessa,
que se arranje”. Não, entre cristãos não
podemos dizer: ‘Pobre homem, tem um
problema em casa, está passando por
esta diﬁculdade familiar’. Mas devo rezar, levo-o comigo, não ﬁco indiferente”. Isso é ser cristão. Por isso os fortes
sustentam os fracos (cf. Rm 15,1) e ninguém experimenta a pobreza que humilha e desﬁgura a dignidade humana,
porque vivem esta comunidade: ter o
coração em comum. Eles amam-se. Este
é o sinal: amor concreto.

Falhar na sinceridade
da partilha, de fato, ou
falhar na sinceridade
do amor, é cultivar a
hipocrisia, distanciar-se
da verdade, tornar-se
egoísta, apagar o fogo da
comunhão e destinar-se
ao gelo da morte interior

Foto: Rudger Remígio

é o sinal de vida em comunidade

Tiago, Pedro e João, os três apóstolos
que são as “colunas” da Igreja de Jerusalém, estabelecem de modo comum
que Paulo e Barnabé evangelizem os pagãos enquanto evangelizam os judeus,
e perguntam apenas a Paulo e Barnabé
qual é a condição: não esquecer os pobres, recordar os pobres (cf. Gl 2,9-10).
Não só os pobres materiais, mas também os pobres espirituais, as pessoas
que têm problemas e precisam da nossa
proximidade. Um cristão parte sempre
de si mesmo, do seu próprio coração, e
aproxima-se dos outros como Jesus se
aproximou de nós. Era assim a primeira
comunidade cristã.
Um exemplo concreto da partilha
e da comunhão dos bens vem-nos do
testemunho de Barnabé: ele possui um
campo e vende-o para entregar os proventos aos Apóstolos (cf. At 4,36-37).
Mas, ao lado do seu exemplo positivo,
aparece outro, infelizmente negativo:
Ananias e a sua esposa Saﬁra, venderam
um pedaço de terra, decidiram entregar
apenas uma parte aos Apóstolos e guardar a outra para si mesmos (cf. At 5,12). Esse engano rompe a cadeia da partilha livre, da partilha serena, altruísta
e as consequências são trágicas, fatais
(At 5,5.10). O apóstolo Pedro desmascarou a má conduta de Ananias e de
sua esposa e disse-lhe: “Por que é que
Satanás invadiu o teu coração, a ponto
de te levar a mentir ao Espírito Santo e
subtraíres uma parte do terreno? Não
foi aos homens que tu mentiste, mas a
Deus” (At 5,3-4). Poderíamos dizer que
Ananias mentiu a Deus por causa de
uma consciência isolada, uma consciência hipócrita, isto é, por causa de uma
pertença eclesial “negociada”, parcial e
oportunista. A hipocrisia é o pior inimi-

go desta comunidade cristã, deste amor
cristão: aquele ﬁngir que se amam uns
aos outros, mas procurar apenas o próprio interesse.
Falhar na sinceridade da partilha, de
fato, ou falhar na sinceridade do amor,
é cultivar a hipocrisia, distanciar-se
da verdade, tornar-se egoísta, apagar
o fogo da comunhão e destinar-se ao
gelo da morte interior. Aqueles que se
comportam assim passam pela Igreja
como turistas. Há muitos turistas na
Igreja que estão sempre de passagem,
mas nunca entram na Igreja: é o turismo
espiritual que os faz acreditar que são
cristãos, enquanto são apenas turistas
nas catacumbas. Não, não devemos ser
turistas na Igreja, mas irmãos uns dos
outros. Uma vida baseada unicamente
em tirar proveito e vantagem de situações em detrimento de outros, provoca inevitavelmente a morte interior. E
quantas pessoas dizem que frequentam
a Igreja, que são amigos de sacerdotes,
bispos, mas procuram apenas o seu próprio interesse. Essas são as hipocrisias
que destroem a Igreja!
O Senhor – peço-o para todos nós
– derrame sobre nós o seu Espírito de
ternura, que supera qualquer hipocrisia
e põe em circulação aquela verdade que
alimenta a solidariedade cristã, a qual,
longe de ser uma atividade de assistência social, é a expressão indispensável
da natureza da Igreja, a terna mãe de
todos, especialmente dos mais pobres.

Audiência Geral
Sala Paulo VI, 21 de agosto de 2019
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ACONTECEU

SUZANY MARQUES

O curso de canto litúrgico em preparação para o Natal aconteceu
no dia 24 de agosto, na Cidade da Comunhão (Centro Pastoral Dom Fernando). A coordenadora do Canto Litúrgico, Leonice Ângela, iniciou as
atividades ensinando aos presentes técnicas de respiração. A cantora
Marilurdes de Andrade ensinou técnicas de aquecimento corporal.
O professor de Música e Liturgia, do Projeto Cantando a Liturgia,
José Reinaldo, destacou a importância de os que se dedicam ao Ministério da Música sigam fielmente os cantos que o folheto propõe. Porém,
em momentos especiais, como festa do padroeiro, celebrações semanais, entre outras, os músicos precisam saber escolher de forma certa os
cantos litúrgicos, pois muitos dos que são considerados bonitos não são
próprios para celebrações. “Os cantos litúrgicos e a liturgia têm que nos
elevar a Deus e não nos amarrar ainda mais aos nossos sentimentos e às
nossas emoções”, explicou ele.
Para finalizar o encontro, o responsável pela Pastoral do Canto Litúrgico, padre João Batista, falou sobre a importância da orientação dos
padres para que os cantos litúrgicos sejam respeitados. “Nós padres, e
vocês somos, lá em nossa comunidade, os guardiões da liturgia, principalmente do canto. Quando nós padres, autorizamos o coral a mudar e
colocar qualquer outro canto, significa que nós não estamos cumprindo
esse princípio de ser um guardião da liturgia ali.”
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Santíssimo é entronizado
no Credeq de Aparecida
de Goiânia
Fotos: Rudger Remígio

Arquidiocese realiza curso
de canto litúrgico em
preparação para o Natal

SUZANY MARQUES

Santa Missa marcou a entronização
de Jesus sacramentado no sacrário
da capela da instituição
O Centro Estadual de Referência e
Excelência em Dependência Química
(Credeq - Prof. Jamil Issy), em Aparecida de Goiânia, vivenciou a entronização do Santíssimo Sacramento no
sacrário da capela da entidade. A cerimônia foi marcada pela Santa Missa,
presidida pelo arcebispo de Goiânia,
Dom Washington Cruz. Estavam presentes no local cerca de 80 pessoas,
entre pacientes e funcionários.
Durante a homilia, Dom Washington Cruz comentou sobre a Solenidade da Assunção de Maria. “A
imagem mais constante nas igrejas
antigas era Nossa Senhora deitada,
como se tivesse dormido e acorda-

do no paraíso, quer dizer, cessaram
os batimentos do seu coração e ela
acordou no paraíso. Mas o que é
certo, e a Igreja vê isso como dogma,
é que Nossa Senhora não passou
pela corrupção do corpo”, aﬁrmou
o arcebispo.
O sacrário estava à espera do
Santíssimo há três meses. Após a comunhão, Dom Washington conduziu Jesus sacramentado até a capela
onde foi feita a entronização. O secretário de capelania, Delúbio Ribeiro Mendes, explicou que a presença
do Santíssimo traz grande felicidade, pois o Credeq esperava por isso
há muito tempo.
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LEITURA ORANTE

‘‘Alegrai-vos comigo!’’ (Lc 15,6)

Siga os passos para a leitura orante:

RONALDO ALVES DOS SANTOS (SEMINARISTA)

Texto para oração: Lc 15,1-32 (página 1293 – Bíblia das
Edições CNBB).

Seminário São João Maria Vianney

N

o próximo domingo, o evangelista São Lucas nos apresentará três parábolas, chamadas
“parábolas da misericórdia”,
que são remetidas aos atos de bondade da
parte de Deus para com todo aquele que
está distante da graça. Um ato de bondade pelo pecador, por aquele que perdeu o
seu estado de graça, sejam eles excluídos
ou marginalizados.
Na primeira parábola, veremos o ato
de amor, onde o Bom Pastor vai ao encontro da ovelha perdida, “Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida” (Lc 15,6); na segunda, perceberemos
a felicidade da mulher quando encontra
a moeda perdida, “Alegrai-vos comigo,
porque encontrei a dracma perdida” (Lc
15,9); e por ﬁm, a alegria do Pai ao ter em

1º) Ambiente de oração: uma posição cômoda e um local
agradável. Silencie e invoque o auxílio do Espírito Santo;
2º) Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma
vez e tente compreender o que Deus quer lhe falar;

seus braços o ﬁlho que para muitos já estava morto, mas em seu coração, ele tinha
certeza que o ia encontrar. “Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu ﬁlho.
Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias
nos pés” (Lc 15,22).
Que tenhamos a coragem de ir ao encontro do Pai, ele que vem incansavelmente ao nosso encontro e se alegra ao
nos encontrar e nos ama com todo o seu
coração, ele que é um Deus que ama todos
os seus ﬁlhos, sem exceção.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Cl 1,24 – 2,3; Lc 6,6-11. 3ª-f.: Cl 2,6-15; Lc 6,12-19. 4ª-f.: Cl 3,1-11; Lc 6,20-26. 5ª-f.: Cl 3,
12-17; Lc 6,27-38. 6ª-f.: 1Tm 1,1-2.12-14; Lc 6,39-42. Sábado: Exaltação da Santa Cruz, festa – Nm 21,4b-9 ou Fl 2,
6-11; Jo 3,13-17. Domingo: 24º Domingo do Tempo Comum – Ex 32,7-11.13-14; lTm 1,12-17; Lc 15,1-32 ou abrev. 1-10.

3º) Meditação livre: reﬂita sobre o que esse texto diz a
você. Procure repetir frases ou palavras que mais chamaram sua atenção;
4º) Oração espontânea: converse com Deus, peça perdão.
Louve, adore, agradeça, faça seu pedido de ﬁlho e ﬁlha
muito amados. 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 (como ajudar o próximo, pedir perdão, falar sobre o amor de Deus,
visitar um doente etc.) e que seja fruto de sua oração.
24º Domingo do Tempo Comum – Ano C. Liturgia da
Palavra: Ex 32,7-11.13-14; Sl 50 (51), 3-4.12-13.17.19 (R/.
Lc 15,18); 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 (Filho pródigo).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
Esta obra do monge beneditino Anselm Grün traz uma reflexão
teológica e espiritual sobre a cruz, para que possamos lidar de modo
consciente com as muitas cruzes do nosso cotidiano. O livro é composto por cinco capítulos que falam sobre o símbolo, o significado e a
interpretação da cruz. O autor a descreve como sinal do amor de Deus
e, ao mesmo tempo, como um constante protesto à repressão do sofrimento e ainda como um sinal da salvação do ser humano. No livro,
Grün explica que dedica boa parte do seu trabalho teológico à cruz. Ele
conta que algumas perguntas o fascinaram, como “por que veneramos
com tanta intensidade a cruz?”.
Obra: A cruz: a imagem do ser humano redimido
Onde encontrar: Paulus Livraria de Goiânia – Rua 6, n. 20 – Centro
Telefone: (62) 3223-6860
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