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PALAVRA DO ARCEBISPO

A FORMAÇÃO
a partir da Palavra de Deus
Caríssimos irmãos e irmãs,

E

ncerraremos, nesta semana, as
reﬂexões propostas para o Mês
da Bíblia, apresentando um
pouco mais do conteúdo publicado no Documento Pós-Sinodal “A
palavra de Deus na vida e missão da
Igreja particular de Goiânia”. Gostaria
de tratar sobre o serviço dos leigos no
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
anúncio do Evangelho.
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
Alegra o coração dos pastores a presença de numerosos ministros não ordenados atuando na Igreja particular de Goiânia. O primeiro Sínodo Arquidiocesano reaﬁrmou a importância dessa colaboração
ministerial de religiosos e ﬁéis leigos, em estreita comunhão com
os ministros ordenados, na ação evangelizadora.
Para a formação dos leigos, em vista da ação evangelizadora,
temos a Escola Arquidiocesana de Ministérios. Ela está sob a responsabilidade de um presbítero nomeado pelo arcebispo. Com
ele, outros presbíteros, diáconos, religiosos e ﬁéis leigos assumem cada uma das áreas especíﬁcas de formação, segundo as
exigências de cada ministério.
Como parte desta escola deverá ser constituída uma Escola
para Evangelizadores, com o intuito de preparar missionários
para as comunidades paroquiais. Os evangelizadores deverão estimular a programação missionária nas comunidades e nos diferentes ambientes da sociedade nelas presentes. Desejamos que os
evangelizadores testemunhem o valor da vida comunitária, sempre nucleados em Comunidades de Serviço – Comunidades de
Evangelizadores. A Escola para Evangelizadores deverá também
oferecer formação para o anúncio querigmático aos catequistas,
pregadores, ministros da Palavra, diáconos e presbíteros, bem
como aos agentes das pastorais que, testemunhando a caridade
de Cristo de múltiplos modos, também podem levar o anúncio
do amor do Pai e da presença salvadora do mesmo Jesus Cristo
àqueles que encontrarem.
A missão do catequista, sempre importante na vida das comunidades, assume em nossos dias um papel único e imprescindível para a transmissão e educação na fé. Diante da ausência dos tradicionais lugares de formação cristã, o catequista será
para muitos contemporâneos a grande referência na comunidade
católica. Por isso, associada à Escola de Ministério, começamos a
Escola para Catequistas. Ela deverá ser impulsionada novamente e terá a responsabilidade e a missão de oferecer cursos para
a formação inicial e permanente dos catequistas. Em vista de
qualiﬁcar o trabalho desta Escola, no que diz respeito aos locais,
conteúdos, prazos e metodologias, elaborou-se o Diretório Arquidiocesano para a Catequese, que deverá ser atualizado, com
uma proposta que possa ser adaptada às diversas necessidades
presentes na Arquidiocese de Goiânia.
Todas essas estruturas servem, em última instância, para qualiﬁcar o anúncio do Evangelho em nossa Arquidiocese. Todos
são chamados a cooperar. Por isso, gostaria de terminar as reﬂexões deste mês da Bíblia convocando todos os cristãos a voltarmos às fontes da nossa fé, que são as Sagradas Escrituras, tirando
dela o nutrimento da nossa caminhada e encontrando nela forças
para continuar dando Cristo ao mundo.

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 / Eliane Borges
Revisão: Camila Di Assis
Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
Colaboração: Marcos Paulo Mota e Paloma Bastos
(Estudantes de Jornalismo/PUC Goiás) e Suzany Marques
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Editorial
O Mês Missionário, que a Igreja celebra todos os anos, é uma oportunidade ímpar para olharmos para nosso
caminhar cristão e nos darmos conta
de que a Igreja é maior do que a nossa
comunidade ou paróquia. Somos um
imenso corpo vivo, formado por discípulos de Cristo em todo o mundo,
com comunidades espalhadas pelos
cinco continentes, mas nem sempre
assistidas como deveriam. Faltam padres, leigos, missionários que levem a
Palavra de Deus e o seu testemunho
para que muitos se convertam. Isso
pode acontecer também em nosso
bairro, em nossa rua e até na nossa
própria casa. O que fazer? É preciso

sair de si mesmo e, para nos “sacudir”, o papa Francisco convocou, para
este ano, o Mês Missionário Extraordinário, celebrado em outubro, para
que possamos ser cada vez mais uma
Igreja em saída. Leia na reportagem
de capa (págs. 4 e 5).
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Encontro para Ministros da
Sagrada Comunhão Eucarística
A Arquidiocese de Goiânia promove, no
dia 5 de outubro, das 8h às 11h, na Cidade
da Comunhão (CPDF), o Encontro Arquidiocesano para Ministros Extraordinários da
Sagrada Comunhão Eucarística (MESCES).
Durante o encontro, teremos a oportunidade de estudar a Exortação Apostólica
Gaudete et Exsultate do papa Francisco, que
nos dá indicações sobre como viver a santidade – um chamado que é para todos – em
um mundo que apresenta tantos desaﬁos
à fé. O evento será assessorado pela irmã
Raquel Lemes Ferreira.
É importante a participação de todos
os Ministros Extraordinários da Sagrada
Comunhão Eucarística neste momento de
formação, oração e unidade.

Foto: Rudger Remígio
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Atenção: As inscrições no valor de R$ 7,00
devem ser feitas na secretaria da paróquia
até o dia 2 de outubro, e as paróquias devem encaminhar as inscrições ao Secretariado para a Ação Evangelizadora.
Mais informações: (62) 3223-0758

Errata
Na edição 279, de 22 de setembro passado, dissemos que o padre Cristiano
Faria dos Santos assessorou a Reunião Mensal de Pastoral sobre o Mês Missionário Extraordinário (pág. 3). Na verdade, quem assessorou o encontro foi o
padre Cristiano de Araújo Souza, administrador paroquial da Paróquia Santa
Luzia, em Aparecida de Goiânia.
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participaram da 16ª Romaria Arquidiocesana a Aparecida

N

os dias 18 a 23 de setembro,
a Arquidiocese de Goiânia
realizou a 16ª Romaria ao
Santuário de Nossa Senhora
Aparecida, em Aparecida (SP). Participaram da peregrinação mais de mil ﬁéis
de 21 paróquias.
Durante a romaria, os peregrinos
participaram de várias celebrações no
Santuário Basílica, como também de
momentos de fraternidade, seja no percurso da viagem com cantos, orações e
muita descontração, como também no
complexo do Santuário e nas outras
cidades visitadas: Guaratinguetá (SP),
terra do primeiro santo brasileiro, frei
Galvão; e em Cachoeira Paulista, sede
da Comunidade Canção Nova. A Romaria Arquidiocesana é um momento especial para render graças à Mãe
Aparecida.

Como acontece todos os anos, o
nosso arcebispo participou da romaria.
Como grande entusiasta da iniciativa,
ele mais uma vez presidiu a Santa Missa no Santuário, dia 21, e pediu que os
romeiros continuem a fazer crescer nas
paróquias essa peregrinação ao Santuário da Padroeira do Brasil. Além dele,
participaram também o nosso bispo
auxiliar, Dom Moacir Silva Arantes, e
mais 20 padres.
Dom Washington, após a Santa
Missa, encontrou-se com os romeiros,
rezou com eles e reaﬁrmou seu desejo
de continuar a romaria, com ânimo suﬁciente para fazê-la crescer ainda mais.
“Para 2020, o desejo do arcebispo é que
a romaria possa crescer como sinal de
gratidão pelo cuidado de Nossa Senhora Aparecida. É uma devoção nacional e a arquidiocese quer expressar

cumprir os votos e compromissos com
a Mãe de Jesus.
Os romeiros saíram de Aparecida de
Goiânia no dia 18 de setembro, após Santa Missa de envio, presidida pelo pároco
e reitor da Paróquia e Santuário Nossa
Senhora Aparecida, em Aparecida de
Goiânia, frei Ednilson Vaz. Concelebrou
o frei Herton Alcântara dos Santos.

Missa em Língua Brasileira
de Sinais é celebrada em
comemoração ao Dia do Surdo
Foto: Gabriela Rodrigues

Foto: Rudger Remígio

Igreja abençoa a nova capela do
Tribunal de Justiça e capelão é nomeado

sua comunhão com a Igreja no Brasil,
levando os ﬁéis de Goiânia a participar dessa romaria”, disse padre Vitor
Simão, administrador paroquial da Paróquia São João Batista, em Aparecida
de Goiânia, que mais uma vez participou da romaria. Ele disse que se pode
destacar a unidade do grupo, a forte
devoção a Nossa Senhora e o desejo de

Foto: PASCOM

Mais de mil fiéis de 21 paróquias

Na manhã do dia 18 de setembro, o
arcebispo Dom Washington Cruz presidiu a celebração de reinauguração e
bênção da Capela Imaculada Conceição, no Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás.
A capela foi erguida durante a construção do prédio do Tribunal, inaugurado em 1986, e começou a ser reformada
ainda no mandato do ex-presidente do
Tribunal de Justiça, o desembargador
Gilberto Marques Filho (gestão passada).
O atual presidente do Tribunal de
Justiça, desembargador Walter Carlos
Lemes e o vice-presidente, desembargador Nicomedes Domingos Borges, juntamente com suas esposas e diversos desembargadores e servidores do Tribunal,
participaram da celebração.
Dom Washington falou aos presentes da importância de reinaugurar a capela e colocar o Santíssimo Sacramento
em um local de trabalho. “Para nós, católicos, a capela é um lugar sagrado ao
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qual nos dirigimos para ter um momento de maior intimidade com o Senhor.
Aqui teremos o Santíssimo Sacramento
no sacrário, onde vocês, antes de começar o trabalho, podem vir para fazer seu
momento de oração.”
O presidente do Tribunal de Justiça
comentou a escolha do nome da capela. “Escolhemos a Imaculada Conceição
como padroeira, pois ela é a padroeira
da Justiça”. O presidente ainda agradeceu a presença de Dom Washington, dos
padres que concelebraram a Santa Missa
e de todos as pessoas que participaram
da celebração.
Ao final da celebração, o arcebispo
nomeou o padre Antônio Martins para
ser o capelão desta Capela da Imaculada
Conceição, já que no passado o mesmo
padre foi responsável por esta função
por quase quatro anos.
A Santa Missa no Tribunal acontece
todas as terças-feiras, às 15h, e às quartasfeiras, às 10h.

SUZANY MARQUES

Em comemoração ao Dia do Surdo,
26 de setembro, o Santuário-Basílica
Nossa Senhora Perpétuo Socorro (Matriz de Campinas) acolheu, no dia 22,
uma celebração totalmente em Língua
Brasileira de Sinais (Libras), com tradução em português. Presidida pelo padre
e diretor espiritual da Pastoral do Surdo,
Warlen Maxwell Silva Reis, a celebração
contou com a participação de aproximadamente 400 pessoas.
Padre Warlen lembrou aos presentes, em sua homilia, da importância de
se caminhar fielmente com Deus, começando por atitudes simples. “Aquele

que não consegue ser fiel em atitudes
simples não será fiel nos momentos
especiais.” O padre fez menção a uma
fala de Jesus. “Se vós às vezes tendes
um apego, desejo grande pelo dinheiro, Deus não pode ser o vosso tesouro”
(cf. Lc 16,1-13), disse, refletindo sobre o
Evangelho de domingo. Ele ainda complementou: “Deus é especial, ele é grande, Deus é eterno, já o dinheiro acaba”.
As missas em Libras são rezadas uma
vez por mês nas paróquias da Arquidiocese de Goiânia que têm a Pastoral do
Surdo. Os interessados em conhecer o
trabalho da pastoral podem entrar em
contato pelo telefone (62) 98108-996 ou
pelo Instagram @pastoraldosurdogyn.
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CAPA

A IGREJA REAFIRMA

''Ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho
a toda criatura'' (Mc 16,15)
FÚLVIO COSTA

Q

ue outubro é o Mês Missionário na Igreja muitos
já sabem. É neste mês que
a dimensão missionária é
motivada com mais vigor,
a ﬁm de que os cristãos nunca se esqueçam que a atividade primeira da
Igreja é a missão. “A Igreja peregrina
é, por sua natureza, missionária, visto que tem a sua origem, segundo o
desígnio de Deus Pai, na ‘missão’ do
Filho e do Espírito Santo” (Decreto
Ad Gentes, n. 2).
Se setembro é o Mês da Bíblia, outubro não é muito diferente, embora
seja denominado Mês Missionário,
pois a missão se faz também com a
Palavra de Deus. O mesmo Decreto
Ad Gentes vai dizer que o “meio principal da missão é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo” (cf. Ad Gentes,
n. 6) e ressalta que a dimensão missionária é indispensável à Igreja porque “a partir da semente da Palavra,
é necessário que se desenvolvam por
toda parte igrejas autóctones particulares, dotadas de forças próprias e
maturidade, com hierarquia própria
unida ao povo ﬁel, suﬁcientemente
providas de meios proporcionados a
uma vida cristã plena, contribuindo
para o bem da Igreja universal” (Ad
Gentes, n. 6).
Mas se já é tradição na Igreja celebrar o Mês Missionário, por que
torná-lo extraordinário, neste ano? É

desejo de o papa “sacudir” a Igreja
para aquilo que é essencial em sua
vida pastoral. A missão é essa ponta
de lança que propõe a todos os cristãos “sair da sacristia”, e atuar no
mundo, seja em casa, no trabalho,
na sociedade, levando a mensagem
de Cristo a todos os povos. Esse
acontecimento, exorta o pontíﬁce,
deve abranger todas as esferas da
Igreja: Conferências Episcopais, os
membros dos institutos de vida consagrada, as sociedades de vida apostólica, as associações e movimentos
eclesiais.
O Mês Missionário Extraordinário (MME) não é um acontecimento
que passa e cai no esquecimento,
mas deve ser marcado por diversas
atividades que provocam as comunidades à criatividade. O tema é
sugestivo: “Batizados e enviados: a
Igreja de Cristo em missão no mundo” porque aderir a este mandato
do Senhor não é opcional para a
Igreja, é uma “obrigação” que lhe
incumbe, como recordou o Concílio
Vaticano II, pois a Igreja “é, por sua
natureza, missionária”. “Evangelizar constitui, de fato, a graça e a vocação própria da Igreja, a sua mais
profunda identidade. Ela existe para
evangelizar.” A partir da realidade
de cada comunidade, é possível tornar esse Mês Missionário realmente
extraordinário.

DIA MUNDIAL
DAS MISSÕES
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O ápice do Mês Missionário Extraordinário, como todos os anos no
mês de outubro, é o Dia Mundial
das Missões, que neste ano será celebrado nos dias 19 e 20 de outubro,
momento em que todas as Igrejas
particulares, todas as Instituições e
Associações eclesiais e cada cristão
membro da Igreja têm o dever de
colaborar para que a mensagem do
Senhor se difunda e chegue até os
últimos conﬁns da terra.
No domingo que antecede o Dia
Mundial das Missões, todas as paróquias e comunidades distribuem
o envelope que deve ser utilizado
exclusivamente para a Coleta do Dia
Mundial das Missões. As ofertas realizadas em todas as comunidades,
paróquias e instituições católicas
devem ser integralmente enviadas
à Arquidiocese de Goiânia que, por
sua vez, repassa os valores às Pontifícias Obras Missionárias (POM) que
as repassam ao Fundo Universal de
Solidariedade, para apoiar projetos
missionários em todo o mundo.

As Pontifícias Obras Missionárias
(POM), organismo do papa Francisco com a ﬁnalidade de animar para
as missões, orientam que o MME
seja ocasião para despertar, animar e
não para cansar as comunidades. “A
ideia central neste processo de preparação para o MME é inserir, dentro da programação ordinária e habitual das Igrejas locais, a temática e o
espírito do mês missionário, visando
à conversão pastoral missionária.”
Conforme orientação do papa
Francisco, a celebração do Mês Missionário de 2018, no Brasil, serviu
de início para a preparação do Mês
Missionário de 2019, “de modo que
todos os ﬁéis desejem verdadeiramente o anúncio do Evangelho e a
transformação das suas comunidades em realidades missionárias e
evangelizadoras; e aumente o amor
pela missão, que ‘é uma paixão por
Jesus e, simultaneamente, uma paixão pelo seu povo’” (Carta do papa
Francisco ao Cardeal Filoni, 22 de
outubro de 2017).
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DIMENSÕES
As cartas de motivação e convocação do papa Francisco e do Cardeal Filoni, para o Mês Missionário Extraordinário, indicam seis
dimensões:
ENCONTRO
Destacar a centralidade da pessoa e missão de Jesus Cristo.
TESTEMUNHO E VIVÊNCIAS
Valorizar os padroeiros da missão, Santa Teresinha e São Francisco
Xavier.
FORMATIVA
Reflexão bíblica teológica sobre a identidade missionária de todo
povo de Deus, a partir da temática do MME e da Carta Apostólica
Maximum Illud do papa Bento XV.
CARIDADE MISSIONÁRIA
Atenção aos povos da Amazônia Legal, com suas realidades. Promover a coleta missionária e valorizar ações concretas de compromisso com os mais pobres. Promover visitas missionárias.
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COOPERAÇÃO
Conectar o Mês Missionário Extraordinário com o Sínodo para
Amazônia; envio ad gentes como sinal de acolhimento e fortalecimento das motivações do MME.
CELEBRATIVA
Propostas: Abertura do MME no dia 1º de outubro, em cada Igreja particular; valorizar o Dia Mundial Missões com a vigília que antecede no dia 19 de outubro; propor para os folhetos litúrgicos
a oração dos fiéis e a oração missionária; incentivar a novena e
terço missionário; propor ligação com os meses temáticos (mariano, vocacional, semana da família e bíblia), valorizar a temática do
MME nos retiros dos padres, dos consagrados(as) e seminaristas;
inserir a temática do MME na novena dos padroeiros.
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COMUNIDADE LOYOLA

FÚLVIO COSTA

A

jovem Ivanka Hosta escolheu
consagrar-se a Deus, para ser
sinal da ressurreição no meio
das pessoas que sofrem, no
início da década de 1980. Para esse ﬁm,
desejou dar sua disponibilidade ao Dom
Alojzij Šuštar, então arcebispo de Liubliana (capital da Eslovênia), que a orientou a
estudar teologia em Roma, com o objetivo
de se preparar para servir melhor à Igreja.
Segundo a irmã Giuliana, durante o estudo, ela continuava a se corresponder com
as amigas na Eslovênia as quais, vivendo em comunhão partilhando os bens,
também desejaram ardentemente seguir
Jesus. Juntamente com o arcebispo, compreenderam que o Senhor queria a Comunidade. A entrega e doação da própria
vida ao Senhor na Igreja, para que cresça
a comunhão no mundo, marca o início do
Instituto de Vida Religiosa, cujas constituições vieram a ser aprovadas pela Santa
Sé, em 27 de setembro de 1994.

A Comunidade Loyola tem como
carisma a disponibilidade a Cristo na
Igreja, na pessoa do Santo Padre e dos
bispos nas Igrejas locais, por meio da
primeira irmã responsável. Pela disponibilidade a Cristo, que entregou sua
vida ao Pai no meio dos homens para
os reunir em Sua Casa, desejam humildemente contribuir para a comunhão,
para que a luz da ressurreição de Cristo ilumine o sofrimento do mundo. O
nome da Comunidade tem tudo a ver
com o seu carisma. “Na Igreja, Loyola
é uma palavra que identiﬁca a disponibilidade. Santo Inácio de Loyola se
pôs inteiramente à disposição do Santo
Padre. Dizer Loyola é dizer disponibilidade, amor e serviço à Igreja”, disse
irmã Giuliana.
Após 37 anos do início, a Comunidade é um sinal da presença de Cristo na
Igreja e na sociedade. As irmãs são um
pequeno grupo e estão presentes nestes
locais: Eslovênia (casa-mãe); Itália ‒ a
casa Geral está em Roma; Portugal; Polônia; Rússia; Jerusalém; Croácia; Mali e

Fotos: Rudger Remígio

A presença das irmãs na Igreja e na sociedade

Brasil. Por aqui, elas chegaram em 1997,
em Goiânia, onde estão até hoje em uma
comunidade formada, atualmente, por
quatro irmãs.
Seguindo o carisma, as religiosas
atuam na Igreja e na sociedade. Irmã
Luciana é a mais nova. Ela é de Água
Boa (MT). Formada em Letras, ela leciona português e espanhol. Conheceu
a Comunidade Loyola por meio da
irmã Martina, na universidade. “Reconheci minha vocação no encontro pessoal com Jesus, sobretudo por meio da
oração com a Palavra. Eu já trabalhava,
quando percebi que faltava algo mais
em minha vida”, disse. Aos jovens irmã
Luciana aﬁrmou que é importante discernir a voz do Senhor. Além da irmã
Luciana, entrou na Comunidade outra
brasileira, Adriani, que é de Goiânia e
está no noviciado, na Eslovênia.
Irmã Antonella é professora de ensino fundamental por formação. Trabalhou no início em uma creche, no Setor
Pedro Ludovico, que acolhia crianças
carentes; posteriormente trabalhou
também no Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Goiânia, período que considera ter sido muito importante em sua
vida por ter acompanhado o sofrimento
de tantos casais. Hoje, irmã Antonella é
colaboradora na PUC Goiás e está inserida na vida da Paróquia Universitária
São João Evangelista e atua em vários
âmbitos, diretamente com os jovens
estudantes, professores e funcionários.

Vocação

INFORMAÇÕES
Irmã Luciana falou sobre os desaﬁos do discernimento vocacional,
partindo de sua própria experiência.
Comentou acerca da inquietação que
visita o coração de muitos jovens.
“Existe a boa vontade e o desejo de
fazer a diferença na sociedade, mas
não se sabe como cumprir a vontade
de Deus. Ele responde por meio de
sua própria Palavra. Uma Palavra
que iluminou o meu caminho foi:
‘Vinho novo em odres novos’ (Mc
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“Encontro jovens e adultos, colaboradores, catequistas, de modo que esse trabalho é uma ponte entre a paróquia, a
Igreja e a universidade”, aﬁrmou.
No seu trabalho como professora de
ﬁlosoﬁa, irmã Martina diz que a maior
beleza consiste no contato com os alunos, nos quais percebe a sede de Deus,
e com os colegas. Na universidade, há
também grupo que se reúne para a partilha da Palavra e para a Santa Missa,
rezada uma vez por mês. Para ela, é
um grande dom estar no meio universitário, onde muitas pessoas não têm
conhecimento de Deus e da Igreja. Por
meio das pessoas que creem, a Igreja
está presente na universidade, como é
também o desejo do nosso arcebispo
Dom Washington Cruz.
Irmã Giuliana trabalha na Cúria Metropolitana, o que ela considera uma
grande oportunidade e graça, pela proximidade com o arcebispo e com a vida
da Igreja de Goiânia. Sobre o trabalho
que cada uma das irmãs desenvolve,
ela explica o sentido: “Trabalhamos
no meio das pessoas e com elas, com a
atitude de disponibilidade a Jesus e ao
Pastor, para que assim cresça a comunhão na Igreja e na sociedade”. Além
desses trabalhos proﬁssionais, elas
também são catequistas e colaboram
nas paróquias, sobretudo no acompanhamento dos jovens e dedicando-se
ao anúncio da Palavra que faz nascer o
fruto da comunhão.

2,22). Para isso, porém, é preciso estar atento ao Senhor que fala suavemente, no coração e por meio dos
outros e das situações. A resposta é
exigente porque o Senhor nos chama
a perseverar, aceitar uma vida nova,
pois ele não quer o mais ou menos e
é preciso arriscar tudo, para depois
receber tudo”, explicou. A resposta à
vida religiosa consagrada, disse irmã
Luciana, é uma partilha com Deus.
“Tudo o que é meu, é teu” (Jo 17,10).

Comunidade Loyola
Responsável:
Ir. Giuliana Calci
Endereço:
Rua 7, n. 787, apt. 501 – St. Central
CEP: 74023-020 – Goiânia
E-mail: comloybr@gmail.com
Tels.: (62) 3225-7624/98124-1498
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Mês Missionário Extraordinário
MONS. DANIEL LAGNI
Pároco da Paróquia N. Sra. Guadalupe e ex-diretor das POM

“BATIZADOS E ENVIADOS:
a Igreja de Cristo em
missão no mundo”

N

o dia 22 de outubro de
2017, por ocasião do centenário da promulgação
da Carta Apostólica Maximum Illud, com a qual, em 1919,
o papa Bento XV quis dar novo impulso à responsabilidade missionária de anunciar o Evangelho, o papa
Francisco anunciou o tema para o
Mês Missionário Extraordinário, convocado para outubro de 2019.
Em carta enviada à Congregação
para a Evangelização dos Povos, ele
dá indicações para viver esse evento
eclesial. “Somos convidados a conﬁrmar a nossa identidade batismal
como um encontro pessoal com Jesus Cristo. Ele envia-nos para sermos suas testemunhas no mundo.”
A Igreja de Jesus é universal,
nenhum povo lhe é estranho. Aderir a esse mandato do Senhor não é
opcional para a Igreja; é uma “obrigação” que lhe incumbe, como recordou o Concílio Vaticano II (AG,
n. 7), pois a Igreja “é, por sua natureza missionária” (AG, n. 2). Evangelizar constitui, de fato, a graça e
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a vocação própria da Igreja, a sua
mais profunda identidade. Ela existe para evangelizar (EN, n. 13). “Eu
gostaria agora de repropor a todos...um renovado empenhamento
missionário, convicto de que a missão renova a Igreja, revigora a sua
fé e identidade, dá-lhe novo entusiasmo e novas motivações. É dando a fé que ela se fortalece!” A ação
missionária é o paradigma de toda
a obra da Igreja (EG, n. 15). Necessário será avançar no caminho de
uma conversão pastoral e missionária, que não pode deixar as coisas
como estão...Constituamo-nos em
‘estado permanente de missão’ em
todas as regiões da terra (EG, n. 25).
“Com estes sentimentos, proclamo
outubro de 2019 como Mês Missionário Extraordinário, com o objetivo
de despertar, em maior medida, a
consciência da ‘missio ad gentes’ e
retomar com novo impulso a transformação missionária da vida e da
pastoral...Aumente o amor pela
missão, que “é uma paixão por Jesus e simultaneamente uma paixão
pelo seu povo” (EG, n. 268).
Segundo o papa Francisco, será
necessário “pôr a missão de Jesus no
coração da Igreja, transformando-a
em critério para medir a eﬁcácia de
suas estruturas, os resultados de seu
trabalho, a fecundidade de seus ministros e a alegria que eles são capazes de suscitar”. Trata-se de reavivar
a consciência batismal do povo de
Deus em relação à missão da Igreja,
e colocar a missão ad gentes no seu
coração. Será ocasião de ressigniﬁcar a compreensão da missão.

Iniciativas para o
Mês Missionário Extraordinário

O Cardeal Filoni, prefeito da Congregação para a Evangelização dos
Povos, sugeriu algumas iniciativas para a celebração do Mês Missionário
Extraordinário:
– Organizar uma celebração diocesana ou nacional para a abertura do
Mês Missionário de outubro de 2019.
– Celebrar uma Vigília Missionária com o tema proposto pelo Santo Padre.
– Propor uma celebração eucarística a nível diocesano para o domingo do
Dia Mundial das Missões (20 de outubro – penúltimo domingo do mês
de outubro de 2019).
– Propor a recitação do terço missionário nos grupos da Infância e Adolescência Missionárias, da Juventude Missionária, nas famílias, pastorais e
movimentos eclesiais etc.
– Promover e motivar a coleta mundial para as missões, no Dia Mundial
das Missões, este ano, dia 20 de outubro.
– Propor aos jovens uma atividade pública de compromisso e anúncio do
Evangelho.
– Promover e incentivar uma peregrinação mariana a um Santuário, memória dos santos Padroeiros da Missão Universal, São Francisco Xavier e
Santa Teresinha do Menino Jesus, ou mártires da missão.
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LEITURA ORANTE

Servindo com docilidade de coração!

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘Não fecheis o coração, ouvi, hoje, a voz de Deus!’’

Texto para oração: Lucas 17,5-10 (página 1296 – Bíblia
Edições CNBB).

DIÁCONO FÊNYKIS DE OLIVEIRA SILVA
Seminário São João Maria Vianney

N

a liturgia da Palavra do próximo domingo, a fé se apresenta
como princípio de permanência no caminho daquele que
se disponibilizou a ser discípulo. Muitas
vezes, na vida do cristão, são comuns os
sentimentos de cansaço ou de insatisfação diante dos serviços na própria comunidade cristã (cf. Hb 1,2). O problema em
questão não é como o serviço se apresenta
a nós, mas como nos colocamos a serviço
de Deus pelos nossos irmãos. No itinerário litúrgico do próximo domingo é nos
proposto um caminho de docilidade de
coração (cf. Sl 94,8). Aquele que abre verdadeiramente seu coração à ação de Deus,

(Sl 94,8)

não vê a necessidade de retribuições ou
qualquer tipo de compensação pelo serviço que oferece a Deus. O serviço, por si
mesmo, torna-se fonte de alegria, satisfação e realização. Independente de os elogios e compensações virem ou não, brota
dos nossos corações a certeza de que tudo
é graça de Deus em nossas vidas, até mesmo a oportunidade de servir.
No entanto, tornar nossos corações dóceis à graça de Deus é um trabalho constante de abertura à ação do Espirito Santo,
que é dom de Deus em nossas vidas (cf.
2Tm 1,6). Abrindo-nos ao Espírito Santo,
cresce em nós o dom da fé pedido pelos
apóstolos no Evangelho (cf. Lc 17,5). E é
somente a fé que nos permitirá perceber
que a nossa vida doada é a única possibilidade de felicidade (Hb 2,4).

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Zc 8,1-8; Lc 9,46-50. 3ª-f.: Zc 8,20-23; Lc 9,51-56. 4ª-f.: Santos Anjos da Guarda, memória
– Ex 23,20-23; Mt 18,1-5.10. 5ª-f.: Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12. 6ª-f.: Br 1,15-22; Lc 10,13-16. Sábado: Br 4,5-12.2729; Lc 10,17-24. Domingo: 27º Domingo do Tempo Comum – Hab 1,2-3; 2,2-4; 2Tm l,6-8.13-14; Lc 17,5-10.

1º Ambiente de oração: procure uma posição cômoda e
um local agradável. Silencie e invoque o auxílio do Espírito
Santo;
2º Leitura atenta da Palavra: leia o texto quantas vezes
achar necessário; essas palavras têm de se tornar familiares,
comuns, próximas a você;
3º Meditação livre: reﬂita, calmamente, 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. Fale com Deus como a um amigo
íntimo que quer ouvir e estar com você;
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;
6° Ação: transforme a Palavra escutada e que iluminou a
sua vida em uma oração a Deus. Escreva a oração, se achar
melhor, e a coloque em prática.
27° Domingo Tempo Comum – Ano C. Liturgia da Palavra:
Hb 1,2-3;2,2-4; Sl 95(94), 1-2.6-7.8-9 (R/.8); 2Tm 1,6-8.13-14;
Lc 17,5-10 (Fé humilde).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
Nos dias 20 a 22 de setembro, padre Humberto Robson de Carvalho,
especialista em catequese e um dos organizadores do presente livro, esteve em Goiânia assessorando a 2ª Ampliada Bíblico-Catequética do Regional Centro-Oeste da CNBB. O conteúdo do evento foi todo embasado
no tema Catequista: vocação, mistério e missão – título desta obra que
é um instrumento eficaz para que a comunidade ame e valorize ainda
mais o ministério do catequista e reflita sobre a grandeza de sua vocação, ministério e missão. Com 120 páginas, o livro está dividido em três
capítulos: A catequese na vida e na história da Igreja; Os serviços e os
ministérios na Igreja; e Catequista: vocação, ministério e missão.
Livro: Catequista: vocação, ministério e missão
Onde encontrar: Paulus Livraria de Goiânia – Rua 6, n. 20 – Centro
Telefone: (62) 3223-6860
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