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Congresso Internacional Acordo Brasil-Santa Sé
A missão de evangelizar no Brasil é respaldada pela lei

Evento realizado na PUC Goiás, nos dias 3 a 5 de setembro, reuniu 350 participantes de várias dioceses
do Regional Centro-Oeste (Goiás e Distrito Federal) e de outros regionais da CNBB
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PALAVRA DO ARCEBISPO

DA ACOLHIDA À PALAVRA
ao seu anúncio missionário
Caríssimos irmãos e irmãs,

D

ando sequência às reﬂexões
propostas para o Mês da Bíblia, neste espaço do Jornal Encontro Semanal, apresentamos
um pouco mais do conteúdo publicado
no Documento Pós-Sinodal intitulado
“A palavra de Deus na vida e missão da
Igreja particular de Goiânia”.
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Uma vez experimentada a gratuidade
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
do dom de Cristo na própria vida e nas
comunidades, a missão se torna um imperativo na vida de quem encontrou-se com o Senhor ressuscitado:
“deveis dar”. Sim, é preciso sair ao encontro do próximo e convidá-lo, com toda a perícia e leveza que o amor proporciona, para o
banquete da fé. Esse convite se faz, sobretudo, com o anúncio da
palavra de Deus. Fazer chegar a cada pessoa a palavra da Verdade
(Tg 1,18), a palavra da fé (Rm 10,8), constitui, a um tempo, a vida e a
própria missão da Igreja: Ide... ensinai... (Mt 28,19-20).
Formar Cristo em cada discípulo, uni-lo a ele, como um só, um
só Corpo (cf. Gl 3,28; 1Cor 12,12): eis a ﬁnalidade da missão da Igreja, de sua ação apostólica e evangelizadora. Na missão profética, os
semeadores da Palavra reconhecem que ela mesma é o principal sujeito, capaz de efetuar uma mudança no coração humano com delicadeza e eﬁcácia, sem ferir a liberdade, ao contrário, alargando-a.
A complexidade da ação evangelizadora da Igreja solicita um contínuo ato de fé na ação do Divino Espírito Santo, aquele que anima a
Igreja e a enriquece com numerosos dons hierárquicos e carismáticos.
Sendo a evangelização antes de tudo ação da graça em cada pessoa,
dediquem-se todos à oração de intercessão, sobretudo nos momentos
de Adoração ao Santíssimo Sacramento em cada paróquia.
Além da intercessão contínua, é preciso assumir um contínuo
espírito de conversão. Aqui se trata em primeiro lugar de um coração penitente, que vigia continuamente para não passar à frente
do Senhor na missão, permanecendo livre de vaidade, comodismo,
rivalidade, personalismo pastoral e divisão. A Nova Evangelização
solicita aos discípulos missionários uma contínua revisão de vida,
exame de consciência diário, humildade para retomar sempre o
bom caminho do testemunho e, na medida das possibilidades, a
conﬁssão sacramental regular.
Recebendo o envio do Cristo Ressuscitado, os membros da Igreja
em Goiânia vivam com novo entusiasmo a missão evangelizadora.
Num estado permanente de missão, anunciem a todos o motivo da
alegria cristã, o conhecimento de Jesus Cristo e a vida fraterna em
comunidade.
Estado permanente de missão signiﬁca uma disposição para sair
de si continuamente. Esse movimento é prioritariamente espiritual,
exigindo a saída do egoísmo, do orgulho, do fechamento sobre as
próprias preocupações, buscas ou ambições. Eis os verbos que a
Igreja em estado permanente de missão se habitua a conjugar: acolher, sair, encontrar, anunciar, partilhar. A missão é expressão real
de amor ao próximo.
Meditando sobre a Palavra de Deus e nos aproximando do mês
de outubro, dedicado às missões, gostaria de convidar todos os católicos de nossa Arquidiocese a assumir a própria responsabilidade
missionária, sobretudo nos ambientes onde vivem. O lar, o trabalho,
o encontro com as pessoas, esse é o lugar privilegiado para se anunciar que Cristo vive e chama todos a participar de Seu Reino.
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Editorial
Há uma frase famosa que diz: “conhecer para amar”. Com esse objetivo,
foi realizado, em Goiânia, no início do
mês, o Congresso Internacional Acordo Brasil-Santa Sé. O evento reuniu
leigos, religiosos, padres, bispos, juristas e acadêmicos, que tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais
o campo de atuação e as possibilidades de evangelização da Igreja Católica, com base na lei. Além desse importante evento, o presente número do
Encontro Semanal traz a continuidade
das Catequeses do Papa sobre o livro
dos Atos dos Apóstolos. Outro desta-

que da edição é a matéria, na página
7, sobre o III Dia Mundial dos Pobres,
que neste ano acontecerá em 17 de novembro. A organização do evento já
começou. Isso e muito mais em nossas
páginas. Aproveite o nosso conteúdo!
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 278 de 15 de setembro de 2019.
Valéria Ramos Corrêa
Chanceler

Dom Levi Bonatto
Vigário Judicial
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Congresso Internacional
Acordo Brasil-Santa Sé
Conferencistas explicam as bases do Acordo,
que beneficia não só a Igreja Católica, mas toda
sociedade, ao garantir a liberdade religiosa
ELIANE BORGES / FÚLVIO COSTA

A

louvável qualiﬁcação dos
conferencistas e a relevância dos conteúdos apresentados por eles despertaram
grande interesse nos participantes do
Congresso Internacional Acordo Brasil-Santa Sé, realizado de 3 a 5 deste
mês de setembro, em Goiânia, promovido pela Pontifícia Universidade
Católica de Goiás, Arquidiocese de
Goiânia e Associação Dom Antônio
Ribeiro de Oliveira.
“Fundamentação das políticas públicas em ambiente religioso” foi o

tema central do congresso (em consonância com a Campanha da Fraternidade deste ano), que teve o objetivo de 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 entre o Governo
da República Federativa do Brasil e a
Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico
da Igreja Católica no Brasil.
Sediado pela PUC Goiás, o congresso registrou a participação de

Respeito recíproco
Na solenidade de abertura do congresso, o arcebispo metropolitano de
Goiânia, Dom Washington Cruz, explicou que, entre os grandes temas
abordados no Acordo Brasil-Santa Sé,
optou-se por realçar, no congresso de
Goiânia, “as deﬁnições do ordenamento jurídico entre Igreja e Estado,
o reconhecimento das sentenças dos
tribunais eclesiásticos, a liberdade religiosa, a personalidade jurídica dos
entes eclesiais, o direito à missão
apostólica, a proteção do patrimônio histórico cultural religioso, a sede
episcopal, o segredo de conﬁssão sacramental, o matrimônio religioso, a
impunidade ﬁscal e a ﬁlantropia, as

relações trabalhistas, a relação social
e humanitária”.
Dom Washington disse que “esses
e outros temas do Acordo apontam
para o favorecimento das relações
harmoniosas, o respeito recíproco e
a ediﬁcação contínua da paz no Brasil. Para enfrentar os grandes desaﬁos
da violência, das desigualdades sociais e da destruição ambiental, será
preciso um empenho da comunidade, a convergência de esforços e amor
pela pátria e por todos que a constituem. Nosso empenho será sempre
mais pela implementação de acordos
que fortaleçam o bem comum e o serviços aos pobres”.

mais de 350 proﬁssionais das áreas
de Direito, Educação, Contabilidade
e Administração Pública, assim como
de membros da Igreja, como bispos,
padres, religiosos e religiosas. Nos
três dias foram ministradas dez conferências e três mesas-redondas. O
núncio apostólico no Brasil também
prestigiou o evento.
O Acordo Brasil-Santa Sé é um dos
marcos mais importantes nas relações
entre Igreja e Estado em nosso país.

Mensagens do núncio
apostólico

O último dia do congresso, 5 de
setembro, contou com a presença do
núncio apostólico no Brasil, Dom
Giovanni D'Aniello, que representa a
Santa Sé perante os Estados e a Igreja
local. Ele presidiu a missa celebrada
no início da manhã, no local do evento
(Auditório da Área 4 da PUC Goiás),
quando ressaltou que “devemos buscar expandir nosso horizonte intelectual e cultural, mas também alimentar
o desejo, a sede de conhecer sempre
mais a Deus, pois a ele pertence toda
a nossa vida”. Lembrando a busca de
Santo Agostinho pela verdade, encon-
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Seu estudo tem sido incentivado pela
Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), desde que foi celebrado, em 2008, pois garante direitos essenciais para o desenvolvimento da
missão da Igreja Católica em terras
brasileiras. A promulgação do acordo
ocorreu por meio do Decreto nº 7.107,
de 11 de fevereiro de 2010, e, desde
então, beneﬁcia outras instituições religiosas em nosso país, por garantir a
liberdade de culto religioso.

trada somente em Cristo, o núncio
disse que “não devemos somente buscar a verdade, mas deixar que a verdade nos encontre”.
No encerramento do congresso,
às 12h, Dom Giovanni dirigiu uma
mensagem aos congressistas, na qual
destacou: “Gostaria de ter participado
nos três dias desse congresso, tal o nível de competência e proﬁssionalismo
dos seus ilustres conferencistas. Essa
iniciativa da PUC Goiás e da Arquidiocese de Goiânia é muito útil para
que o Acordo Brasil-Santa Sé seja mais
difundido. Ele precisa ser do conhecimento de todos o quanto antes, até
nas paróquias, mas, sobretudo, pelas
autoridades jurídicas e religiosas. Aﬁnal, estamos comemorando o 10º aniversário da sua assinatura e poucas
pessoas o conhecem integralmente. Mas não estamos celebrando somente os 10 anos de Acordo, pois são
mais de 200 anos de amizade, relação
diplomática e colaboração entre a Santa Sé e o Brasil que, por esse Acordo,
foram ainda mais fortalecidas. Espero
que cada um dos participantes desse
congresso possa ser um embaixador
do Acordo, para que ele seja amplamente conhecido e implementado”.
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Pelo grande número de conferências ministradas durante o congresso sobre o Acordo Brasil-Santa Sé de
Goiânia, não conseguiremos divulgar todas nesta edição. Focaremos
nas contribuições de três conferências apenas, para que o leitor do Jornal Encontro Semanal seja provocado
a conhecer mais sobre o tema e sua
repercussão na vida da Igreja.
Essas três conferências foram
ministradas, durante o Congresso,
pelo advogado e assessor jurídico
da CNBB, Dr. Hugo José Sarubbi
Cysneiros, entre elas, coube a ele fazer a “Apresentação geral do Acordo Brasil-Santa Sé”. Além dessa, ele
também fez conferência sobre “As
Conquistas e passos na implementação do Acordo”, bem como sobre
a “Personalidade jurídica dos entes
eclesiásticos no Brasil”.
Dr. Hugo frisou em sua exposição que, embora o Acordo já tenha
dez anos de vigência, alguns desaﬁos ainda estão muito presentes.
“A Igreja precisa ainda se reaﬁrmar como entidade da sociedade
civil organizada”, aﬁrmou. O conferencista disse que a lei deﬁne a
Igreja Católica como “um dos ato-

Foto: Rudger Remígio

Conheça o Acordo Brasil-Santa Sé

res das políticas públicas em nosso país”, mas ressaltou que isso é
pouco conhecido e existe até certo
preconceito por falta de informação. “Ainda existe hostilidade por
parte do poder público em relação
a isso e eu diria que este é o primeiro grande desaﬁo a ser superado”, declarou o jurista. Ele também
elencou como outro desaﬁo a parte
operacional. Dr. Hugo comentou

que muitos cartórios, sobretudo no
estado de São Paulo, resistem ao
registro dos estatutos das organizações religiosas. “Ainda há muita confusão referente ao estatuto
de uma organização religiosa e de
uma associação civil, não se distingue o que é um e outro. E, por
último, eu também diria que um
desaﬁo que surgiu recentemente é
fruto de um retrocesso da Secreta-

ria da Receita Federal com relação
à criação de atividades econômicas
secundárias. Isso não vinha sendo
problema, mas houve uma mudança no software da Secretaria da
Receita e, em razão disso, não está
sendo mais possível fazer registros
de atividades econômicas secundárias para organizações religiosas, o
que tem diﬁcultado muito a vida
dessas instituições.”

Contribuições do congresso para
implementação do Acordo
estudantes de Direito. “Ele é mais importante para quem estuda o Direito
Eclesial, que é o direito que tem como
objeto as relações entre as organizações religiosas e o estado democrático
constituído, no caso a República brasileira. É lógico que, por tabela, quem se
interessa pelo tema do Direito Canônico vai ter que pelo menos saber que o
Acordo existe, mas tem que saber que

ele é um Acordo de direito interno,
direito brasileiro. Estamos falando de
uma norma como qualquer outra lei.
Ele tem o nome de decreto, número de
decreto, mas força de lei ordinária.”
Confira todos os temas e conferencistas do
congresso no site do evento:
pucgoias.edu.br/puc/brasilsantase/programacao/
Foto: Rudger Remígio

internacional público como quaisquer
estados soberanos; e eles podem celebrar acordos que, no caso do Brasil,
precisam passar pelo Congresso Nacional e ﬁnalmente ser promulgados
pelo presidente da República. Tudo
isso aconteceu com o Acordo Brasil-Santa Sé. Hoje, ele funciona como
uma lei ordinária, como qualquer lei.
Ele não é carta de intenções, mas norma vigente e precisa ser cumprido e
honrado pelas duas partes”.
Questionado pelo Jornal Encontro
Semanal, se o Acordo poderia sofrer alguma interferência, ele respondeu que
sim, mas esclareceu que não há razão
para isso. “Em tese, o governo poderia
denunciar o Acordo e deixar o compromisso, mas não há nenhuma razão
para isso e não se imagina que isso
ocorra. Não há nenhuma razão ou fato
aparente que possa provocar esse tipo
de comportamento no Estado brasileiro.” Também questionamos Dr. Hugo
sobre a importância do Acordo para os

Momento de homenagem às equipes organizadora e de logística do congresso

Fotos: Wagmar Alves

O assessor jurídico da CNBB disse
que são muitas as razões para comemorar a realização do Congresso Brasil-Santa Sé. Em primeiro lugar, porque tem caráter meramente informativo, que é apresentá-lo à sociedade,
pois mesmo em vigência desde 2010,
muitas pessoas ainda não sabem seu
signiﬁcado e o que ele representa. “O
congresso também colabora no sentido de levar a Igreja a ocupar o seu
espaço no meio público, participando
inclusive de políticas públicas – tudo
isso amparado pela Constituição Federal. O Estado não pode ver a Igreja
como elemento intruso dentro dessa
grande teia que é a sociedade. Acredito que esse evento tem como principal
efeito o de informar e quebrar preconceitos. E para quem não conhece o que
é o Acordo Brasil-Santa Sé, trata-se de
um tratado internacional celebrado
entre dois estados, de um lado, o Brasil, e do outro, a Santa Sé, que também
tem personalidade jurídica de direito

A coordenação de Arte e Cultura da PUC Goiás organizou as brilhantes apresentações culturais dos grupos "Os Menestréis" e "Ciranda Pop Jazz" – Ciranda da Arte
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Avaliações

O reitor da PUC Goiás, prof. Wolmir Amado, enfatizou que “o congresso foi preparado com muito esmero,
com a meta precisa de tornar mais
conhecido, difundido e assimilado
o Acordo, com todas as suas consequências, sobretudo para a nossa realidade local e regional”. O professor
destacou ainda que, no intuito de propiciar abordagens do ponto de vista
acadêmico, cientiﬁco e teológico, “os
conferencistas e debatedores foram
convidados entre os mais estudiosos
sobre o assunto da América Latina, o
que resultou em três dias intensos e
proveitosos de estudos e debates, com
signiﬁcativa ampliação do conhecimento sobre o tema proposto”.
A pró-reitora de Desenvolvimento
Institucional da PUC Goiás, profa. Helenisa Maria G. de Oliveira Neto (que
representou a comissão organizado-
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ra), avalia que o Congresso Acordo
Brasil-Santa Sé atingiu o objetivo proposto, ao oferecer uma programação
voltada ao aporte teórico da laicidade,
liberdade religiosa e dos aspectos jurídicos do Acordo, incluindo os 20 artigos da lei que o legitima. “Agora, esperamos que todos os envolvidos na
aplicação dessa lei realmente a apliquem, sigam, obedeçam e sejam seus
divulgadores, para que tenhamos
uma continuidade profícua desta relação Igreja-Brasil”, disse a pró-reitora.
Integrou também a comissão
organizadora do congresso e fez
um balanço do evento o padre Cristiano Faria dos Santos, diretor do
Instituto de Direito Canônico do
Rio de Janeiro ‒ Extensão Goiânia,
e coordenador do Mestrado em Direito Canônico oferecido em parceria com a Associação Dom Antônio

Ribeiro de Oliveira, na Arquidiocese
de Goiânia. “Há um dado muito particular deste Congresso que mostra
como ele superou as nossas expectativas. Nós esperávamos ter um evento à medida do Congresso de Campinas (SP), celebrado ano passado, que
teve a participação de 180 pessoas,
e o de Goiânia reuniu mais de 350
participantes. De fato, isso mostra,
em primeiro lugar, a organização
de todos os parceiros, a estrutura de
comunicação que permitiu informar
ao Centro-Oeste sobre o evento, mas
também mostra a necessidade de informação que temos na área do Direito Canônico no Brasil, porque todas
as pessoas vieram querendo conhecer mais sobre a temática. Aqui, nós
tivemos participantes de São Paulo,
Rio de Janeiro e do Nordeste.”
Segundo padre Cristiano, o balan-

ço positivo do evento se deve também ao nível e relevância dos temas
apresentados. “Acredito que ﬁcou
marcado esse primeiro congresso na
área de Direito Canônico pelo porte
e depois vai ser respaldado, queira
Deus, por outras atividades em nossa Arquidiocese de Goiânia”. Após
o evento, a missão de levar conhecimento a respeito do Acordo continua, conforme disse o sacerdote.
“Em primeiro lugar, a PUC Goiás vai
fazer pequenos encontros para estudar esse tema, por meio da Associação dos Juristas Católicos aqui da Arquidiocese. Também nós esperamos
fazer algumas reuniões que se chamam de polos temáticos, discutindo
uma tarde inteira sobre temáticas especíﬁcas e temas que saem do Acordo, mas precisam ser implementadas
em nossas dioceses”, comentou.
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ATOS DOS
APÓSTOLOS Nº 7
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Jesus nos chama para cuidar dos doentes

Queridos irmãos e irmãs!

A

comunidade eclesial descrita no livro dos Atos dos
Apóstolos vive das muitas riquezas que o Senhor
põe à sua disposição ‒ o Senhor é
generoso! ‒ experimenta crescimento numérico e muita efervescência,
apesar dos ataques externos. Para
nos mostrar essa vitalidade, Lucas,
no Livro dos Atos dos Apóstolos,
indica-nos também lugares signiﬁcativos, por exemplo o pórtico de
Salomão (cf. At 5,12), ponto de encontro dos crentes. O pórtico (stoà)
é uma galeria aberta que serve de
abrigo, mas também de ponto de
encontro e testemunho. Lucas, de
fato, insiste nos sinais e maravilhas
que acompanham a palavra dos
Apóstolos e no cuidado especial dos
doentes aos quais eles se dedicam.
No capítulo 5 dos Atos, a Igreja nascente é mostrada como um
“hospital de campo” que acolhe os
mais débeis, isto é, os doentes. O
sofrimento deles atrai os Apóstolos, que não possuem “nem prata
nem ouro” (At 3,6) ‒ assim diz Pedro ao coxo ‒ mas sentem-se fortes pelo nome de Jesus. Aos seus
olhos, como aos olhos dos cristãos
de todos os tempos, os doentes são
destinatários privilegiados da Boa-Nova do Reino, são irmãos nos
quais Cristo está presente de modo
especial, para que sejam procura-
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dos e encontrados por todos nós
(cf. Mt 25,36.40). Os doentes são
privilegiados para a Igreja, para o
coração sacerdotal, para todos os
ﬁéis. Não devem ser descartados,
pelo contrário, devem ser curados,
devem ser cuidados: são objeto de
preocupação cristã.
Entre os apóstolos, sobressai Pedro, que tem preeminência no grupo apostólico por causa do primado
(cf. Mt 16,18) e da missão recebida
do Ressuscitado (cf. Jo 21,15-17). É
ele que inicia a pregação do querigma no dia de Pentecostes (cf. At 2,1441) e que no Concílio de Jerusalém
desempenhará uma função diretiva
(cf. At 15 e Gl 2,1-10).

Ouvir a Deus sem
reservas, sem atrasos,
sem cálculos; aderir a Ele
para poder fazer aliança
com Ele e com aqueles
que encontramos no
nosso caminho
Pedro aproxima-se das macas e
passa entre os doentes, tal como ﬁze-

ra Jesus, assumindo sobre si enfermidades e doenças (cf. Mt 8,17; Is 53,4).
E Pedro, o pescador da Galileia, passa, mas deixa que seja Outro a manifestar-se: que seja o Cristo vivo e ativo! A testemunha, de fato, é aquela
que manifesta Cristo, tanto por palavras como com a presença corpórea,
que lhe permite relacionar-se e ser
um prolongamento do Verbo feito
carne na história.
Pedro é aquele que realiza as
obras do Mestre (cf. Jo 14,12):
olhando para ele com fé, vê-se o
próprio Cristo. Cheio do Espírito
do seu Senhor, Pedro passa e, sem
que ele faça nada, a sua sombra
torna-se uma “carícia”, reparadora,
uma comunicação de saúde, uma
efusão da ternura do Ressuscitado
que se inclina sobre os doentes e
restaura a vida, a salvação e a dignidade. Desse modo, Deus manifesta a sua proximidade e faz das
feridas dos seus ﬁlhos “o lugar teológico da sua ternura” (Meditação
matutina, Santa Marta, 14.12.2017).
Nas chagas dos doentes, nas doenças que impedem o avanço da vida,
há sempre a presença de Jesus, as
chagas de Jesus. Há Jesus que chama cada um de nós a cuidar deles,
a sustentá-los, a curá-los.
A ação curadora de Pedro despertou o ódio e a inveja dos saduceus, que aprisionaram os apóstolos e, perturbados com a sua misteriosa libertação, proibiram-nos de

ensinar. Essas pessoas viram os milagres que os apóstolos ﬁzeram não
por magia, mas em nome de Jesus;
mas não quiseram aceitar isso e
aprisionaram-nos, castigaram-nos.
Foram depois libertados milagrosamente, mas os corações dos saduceus eram tão duros que não queriam acreditar no que viam. Então
Pedro respondeu oferecendo uma
chave da vida cristã: “Obedecer a
Deus e não aos homens” (At 5,29),
porque eles ‒ os saduceus ‒ dizem:
“Não deveis prosseguir com estas
coisas, não deveis curar” ‒ “Eu obedeço a Deus e não aos homens”: é
a grande resposta cristã. Signiﬁca
ouvir a Deus sem reservas, sem
atrasos, sem cálculos; aderir a Ele
para poder fazer aliança com Ele e
com aqueles que encontramos no
nosso caminho.
Peçamos também ao Espírito
Santo a força para não nos amedrontarmos diante daqueles que
nos mandam calar, nos caluniam
e até atentam contra a nossa vida.
Peçamos-lhe que nos fortaleça interiormente para termos a certeza da
presença amorosa e reconfortante
do Senhor ao nosso lado.

Audiência Geral
28 de agosto de 2019
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FIQUE POR DENTRO

III Dia Mundial dos Pobres

Serviços gratuitos serão oferecidos em quatro paróquias
ELIANE BORGES

N

este ano, em 17 de novembro, a Igreja celebrará o III Dia Mundial dos
Pobres, instituído pelo
papa Francisco, em 21 de novembro
de 2016, na Carta Apostólica Misericordia et misera, que marcou o ﬁnal
do Jubileu da Misericórdia. “Intuí
que, como mais um sinal concreto
deste Ano Santo extraordinário, se
deve celebrar em toda a Igreja, na
ocorrência do XXXIII Domingo do
Tempo Comum, o Dia Mundial dos
Pobres”, escreveu o sumo pontíﬁce.
Na Arquidiocese de Goiânia, o
padre Max Costa está responsável
pela organização da programação
para celebrar a data. A primeira reunião de planejamento foi realizada
nessa sexta-feira, 6, com a participação de representantes de paróquias
que são referência na realização de
obras sociais na capital: Paróquia N.
Sra. da Conceição / Basílica N. Sra.
do Perpétuo Socorro (Campinas),
Paróquia Santa Teresinha (Aparecida de Goiânia), Paróquia N. Sra. da
Assunção (Vila Itatiaia I) e Santuário Sagrada Família.
A proposta é que, nessas paróquias, no Dia Mundial dos Pobres,

sejam oferecidos serviços diversos à
população menos favorecida (inclusive aos que estão em situação de
rua), nas áreas de saúde, higiene,
alimentação, vestuário, orientação
jurídica e espiritual, entre outras,
como atividades para as crianças. A
PUC Goiás também participará da
ação, como informou padre Max, levando diversos serviços e atividades
a Senador Canedo. A programação
completa será divulgada no início
de novembro.

vantamento dos serviços que têm
condições de oferecer no Dia Mundial
dos Pobres, a partir de consulta aos
grupos de trabalho, sob orientação
de seus párocos. Padre Max sugeriu
ainda que paróquias próximas a essas, que serão pontos de referência,
se unam nessa grande ação social,
agregando serviços que realizam ou
colaborando com seu trabalho.

BONS EXEMPLOS
Para que essa programação seja
uma grande ação social, “que dê
visibilidade às ações ﬁlantrópicas
da Igreja e possa sensibilizar a sociedade a ter iniciativas solidárias
também”, o padre Max sugere que
as paróquias organizem, para esse
dia, atividades e serviços que elas
já costumam oferecer à comunidade
de baixa renda, cotidianamente, por
meio de diversos projetos, e também
em datas próximas ao Natal, “uma
vez que, no dia 17 de novembro, já
estaremos no espírito do Advento”.
“O principal, no entanto, é nossa
motivação para a realização dessas
atividades, que devem ser inspiradas em sua dimensão espiritual.

Seremos o bom samaritano para os irmãos
necessitados, de forma que possam
identificar o amor de Deus
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Estaremos ofertando esses serviços
por amor. Seremos o bom samaritano para os irmãos necessitados,
de forma que possam identiﬁcar o
amor de Deus por intermédio das
nossas doações, mas principalmente
pelo tratamento cordial e digno que
vamos dar a eles”, disse padre Max.
Os representantes das paróquias
se comprometeram em realizar o le-

Nova reunião com os representantes das paróquias ficou marcada
para o dia 4 de novembro, às 10h, na Cúria Metropolitana.
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LEITURA ORANTE

‘‘Não podemos servir a Deus e ao dinheiro’’ (Lc 16,13c)

Siga os passos para a leitura orante:

JOSÉ LUÍS DA SILVA ROSA (SEMINARISTA)

Texto para oração: Lc 16,10-13 (página 1295 – Bíblia das
Edições CNBB).

Seminário São João Maria Vianney

N

este 25º Domingo do Tempo
Comum (Ano C), Jesus nos
convida a sermos ﬁéis a Deus
em todos os momentos de nossa vida. A Igreja Católica, que é mãe e
mestra, ensina que não há momento mais
importante na vida do cristão do que participar na Liturgia Eucarística, aos domingos e dias de preceito. Mas como ser ﬁel à
missa dominical, se não dedicamos sequer
dez minutos de oração diária a Deus?
Por outro lado, segundo o texto do
Evangelho, se o ﬁel batizado se encontrar
todos os dias com Deus por meio da oração – ou seja, ser ﬁel no pouco – ele poderá ser ﬁel à Santa Missa – o ponto mais
elevado da vida espiritual de um ﬁel batizado. O mesmo vale para todas as tarefas
cotidianas. Se uma pessoa cumpre bem os

seus deveres como cidadã, a começar pelos mais simples – como ser pontual em
seus compromissos – poderá se tornar
uma pessoa cada vez mais conﬁável e merecedora de respeito, algo cada vez mais
difícil de se encontrar.
Presenciamos uma crise de conﬁança
na sociedade, especialmente no que diz
respeito à administração dos bens terrenos. O dinheiro, muitas vezes, é desviado e gasto para praticar o mal. Por isso, o
Evangelho o chama de “dinheiro iníquo”,
pois, à medida que vai passando de mão
em mão, pode ser manchado por uma má
conduta. Fica a pergunta: o que fazemos
com o dinheiro que recebemos? Ajudamos a puriﬁcá-lo, gastando-o com sabedoria e ajudando os mais necessitados ou
fazemos do dinheiro um deus?

Liturgia da Semana: 2ª-f.: 1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10. 3ª-f.: 1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17. 4ª-f.: 1Tm 3,14-16;
Lc 7,31-35. 5ª-f.: 1Tm 4,12-16; Lc 7,36-50. 6ª-f.: 1Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3. Sábado: Ef 4,1-7.11-13; Mt
9,9-13. Domingo: 25º Domigo do Tempo Comum – Am 8,4-7; lTm 2,1-8; Lc 16,1-13 ou abrev. 10-13.

1º Ambiente de oração: uma posição corporal adequada,
um local agradável e calmo são essenciais. Procure silenciar
a mente e peça o auxílio do Espírito Santo;
2º Leitura atenta da Palavra: leia o texto pelo menos duas
vezes, até que o texto vá se tornando familiar a você, ou
seja, as palavras comecem a fazer sentido.
3º Meditação livre: reﬂita, calmamente, sobre o que esse
trecho do Evangelho transmite a você. A Palavra de Deus
continua nos falando até os dias de hoje. Se uma palavra ou
frase chamou sua atenção, pode repeti-la várias vezes.
4º Oração espontânea: deixe que essa frase se torne uma
conversa com Deus, ou seja, uma oração. Procure se expressar de forma espontânea, da maneira como você conversaria com um amigo;
5º Contemplação: imagine que Jesus, o mesmo que pronunciou essas palavras que você acabou de ler no Evangelho,
deseja que você faça a escolha certa;
6° Ação: trata-se do momento de perguntar a Jesus de que
forma você poderá demonstrar que realmente escolheu
servir a Deus.
25° Domingo do Tempo Comum – Ano C. Liturgia da
Palavra: Am 8,4-7; Sl 112 (113), 1-2 .4-6.7-8 (R/. 1a7b);
1Tm 2,1-8; Lc 16,10-13 (Parábola do administrador).

CONVITE

O Seminário Santa Cruz promoverá um jantar para os amigos do seminário, com um delicioso boi no rolete,
que será realizado no dia 21 de setembro, às 19h30.
O ingresso custa R$ 20,00 e está sendo vendido nas secretarias das Paróquias Nossa Senhora Auxiliadora (Catedral),
Universitária São João Evangelista, São João Batista (Vila Galvão), Nossa Senhora Aparecida (Senador Canedo).
Reserva de mesa pelo telefone: (62) 3208-8710
Toda a renda arrecadada será revertida para a formação dos seminaristas.
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