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Solenidade de Nossa Senhora Aparecida

PADROEIRA DO BRASIL
Nos dias 18 a 23 de setembro, a Arquidiocese de Goiânia, em unidade, peregrinou
pela 16ª vez ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.
Foi um bonito momento de comunhão entre os fiéis e manifestação de amor
à Mãe Aparecida, que se expressa também em nossas comunidades,
em 12 de outubro, Solenidade da Padroeira do Brasil.

pág.

4

PALAVRA DO ARCEBISPO

ARQUIDIOCESE

SANTA SÉ

Dom Washington convida
os fiéis para renovar
o espirito missionário

Governo de Goiás
assina convênio com a
Santa Casa de Goiânia

Sínodo da Amazônia
é aberto neste domingo
pelo papa Francisco

2

pág.

pág.

EDICAO 281 - DIAGRAMADO.indd 1

3

pág.

6

02/10/2019 17:42:38

Outubro de 2019

Arquidiocese de Goiânia

2

PALAVRA DO ARCEBISPO

Batizados e enviados
A Igreja de Cristo em missão
no mundo

DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

Caríssimos irmãos em Cristo,
“A grande e sublime missão que
Nosso Senhor Jesus Cristo, quando
estava para regressar ao Pai, confiou
aos seus discípulos ao dizer-lhes
“ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda a criatura”
(Mc 16,15), não podia terminar com
a morte dos apóstolos, mas devia
continuar, através dos seus sucessores, até ao fim dos tempos, isto é,
enquanto existirem na terra pessoas
para salvar pelo ensino da verdade”
(Bento XV, Maximum Illud).
Com essas palavras, o Santo Padre Bento XV iniciava sua Carta
Apostólica Maximum Illud, assinada
em 30 de novembro de 1919 e destinada aos patriarcas, primazes, arcebispos e bispos do mundo católico,
tratando sobre o tema da atividade
desenvolvida pelos missionários no
mundo. Naquele tempo, a grande
preocupação do Pontífice era im-

pulsionar a missão ad gentes, isto é,
a missão junto aos povos da terra
que ainda não tinham ouvido a pregação do Evangelho e, por isso, não
conheciam Jesus Cristo.
Passados 100 anos desse documento, o Santo Padre, o papa Francisco, instituiu um Mês missionário
extraordinário com o tema “Batizados e enviados: a Igreja de Cristo
em missão no mundo”, a ser celebrado este ano, em outubro, mês
comumente dedicado à oração e à
meditação sobre a missão e à renovação do impulso missionário da
Igreja. Cada Igreja local deverá, ao
longo de todo o mês de outubro,
organizar modos diversos de recordarmos o imperativo dado por
Cristo “Ide, pois, fazer discípulos
entre todas as nações, e batizai-os
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo” (Mt 28,19).
Na Arquidiocese de Goiânia, o
Secretariado para a Ação Evangeli-

zadora organizou alguns subsídios
que ajudarão as paróquias a reﬂetir
e rezar pelas missões. Além disso,
eles procuram conscientizar todos
os cristãos de quatro aspectos relacionados à missão, fazendo alusão
a quatro partes do corpo humano:
a boca, as mãos, os pés e o coração. A boca nos lembra que devemos anunciar explicitamente Jesus,
como primeira urgência missionária. As mãos fazem referência à necessidade de uma missão que toque
as fragilidades das pessoas e que
estende as mãos para ajudá-los. Os
pés nos recordam que somos uma
Igreja em saída, que deve caminhar
em direção àqueles que não conhecem Cristo. Por fim, o coração nos
indica que a Igreja deve unir-se pela
oração e pela celebração dos sacramentos em vista da missão.
“O bem tende sempre a comunicar-se. Toda a experiência autêntica
de verdade e de beleza procura, por

si mesma, a sua expansão; e qualquer pessoa que viva uma libertação profunda adquire maior sensibilidade face às necessidades dos
outros. E, uma vez comunicado, o
bem radica-se e desenvolve-se. Por
isso, quem deseja viver com dignidade e em plenitude, não tem outro
caminho senão reconhecer o outro
e buscar o seu bem. Assim, não nos
deveriam surpreender frases de São
Paulo como estas: ‘O amor de Cristo
nos absorve completamente’ (2Cor
5,14); ‘ai de mim, se eu não evangelizar!’ (1Cor 9,16)” (Francisco, Evangelii Gaudium, 9).
Movidos pela alegria do Evangelho e do encontro com Cristo Ressuscitado, convido todos os irmãos
de nossas comunidades a assumir a
oportunidade dada neste mês, para
renovarmos nossa decisão de sermos missionários e pedir ao Senhor
que redobre o nosso fervor em favor da missão.

Editorial
Neste mês de outubro temos
muito a celebrar: as missões,
com a graça do Mês Missionário
Extraordinário convocado pelo
papa Francisco; as nossas crianças e, claro, a Padroeira do Brasil,
Nossa Senhora Aparecida. Ainda
estamos recebendo as bênçãos da
16ª Romaria Arquidiocesana a
Aparecida que aconteceu no mês
de setembro, mas já na expectativa da 17ª Romaria, que acontecerá em setembro de 2020. Nosso
arcebispo nos anima a participar
deste importante acontecimento anual da nossa Igreja particular. Na reportagem de capa desta edição, você confere como foi

a Romaria 2019 e as orientações
do padre Rodrigo de Castro para
vivermos bem a Solenidade da
Padroeira do Brasil, que celebraremos no próximo dia 12. Confira
também, nesta edição, as coberturas do fim de semana e a matéria
especial sobre o Sínodo dos Bispos para a Amazônia, que começa neste domingo, 6.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro
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Convênio com o governo de Goiás ajuda a
Santa Casa a desenvolver suas atividades
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Fotos: Rudger Remígio

Colégio Família de Nazaré
realizou palestra na Cúria

No dia 30 de setembro, a Santa Casa de
Misericórdia de Goiânia assinou um convênio
com o estado de Goiás, em que o governo, por
meio do governador Ronaldo Caiado e do secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino, passam a doar mensalmente uma quantia para ajudar nas despesas desta instituição
que tanto contribui com a saúde da população
do estado.
O governador Ronaldo Caiado disse entender as necessidades da saúde e quer ajudar a
diminuir as filas de cirurgias do Sistema Único
de Saúde (SUS). “Como médico, entendo bem a
necessidade de cada um dos profissionais. Para
trabalhar bem, eles precisam de condições para
realizar os atendimentos e, como governador
deste estado, quero que esse convênio com a
Santa Casa ajude a população do estado a ter
um atendimento de qualidade.”
A superintendente da Santa Casa, Dra. Irani
Ribeiro de Moura, falou da importância deste convênio e o que será possível fazer com o
recurso. “Esse convênio é muito importante e

nos ajudará a desenvolver os serviços e atendimentos. A população goianiense é quem vai
ganhar”, destacou. “Essa assinatura, para nós
médicos, funcionários e população, tem tudo a
ver com o governador Ronaldo Caiado. Muito
obrigada”, enfatizou a superintendente.
Estiveram presentes, na solenidade de assinatura deste convênio, além do governador
Ronaldo Caiado e do secretário de Estado da
Saúde, a superintendente geral da Santa Casa,
Dra. Irani Ribeiro de Moura e o bispo auxiliar
de Goiânia, Dom Levi Bonatto. Participaram
ainda do evento o superintendente administrativo da Santa Casa, Irondes José de Morais; o superintendente técnico da Santa Casa, Dr. Pedro
Evaldovisck; os deputados estaduais Delegado
Eduardo Prado e Wagner Neto; o secretário de
Desenvolvimento Social, Marcos Cabral; e a diretora geral da OVG, Adryanna Caiado.
Na oportunidade, Dom Levi Bonatto abençoou as novas instalações do Centro Médico da
Santa Casa.
Marcos Paulo Mota

Pastoral da Esperança se
prepara para o Dia de Finados
Aconteceu, no dia 28 de setembro, no Auditório do Edifício Dom Abel, uma reunião de
preparação para a Missão Finados, que se realiza sempre na Celebração do Dia dos Fiéis Defuntos, nos cemitérios de todas as cidades que
integram a Arquidiocese de Goiânia.
O coordenador da Pastoral da Esperança,
padre Max Costa, assessorou a reunião, que foi
dividida em duas partes. No primeiro momento, o padre fez a leitura do trecho do Evangelho
do 26º Domingo do Tempo Comum (Jo 11,1744), em que o evangelista relata a ressureição
de Lázaro. Depois de uma leitura rápida, ele
reﬂetiu com os presentes cada momento do
Evangelho e falou sobre a missão de acolher as
pessoas que estão sofrendo com a dor da perda
do seu ente querido. “Nós, agentes da Pastoral
da Esperança, devemos comunicar Jesus vivo e
não um Jesus morto, devemos levar a esperança da ressureição e o consolo para aqueles que
sofrem”, afirmou.
Padre Max explicou também a finalidade da
Missão Finados, que este ano completa sua segunda edição. “A Missão Finados acontece com
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a participação dos leigos de diversas paróquias
de nossa arquidiocese e tem como finalidade
nos levar a rezar com as pessoas, ouvir seus desabafos, abençoar os túmulos e fazer uma oração diante do sepulcro, aspergindo com água
benta, para que as famílias saiam do cemitério
confortadas pela graça da ressureição de nosso
Senhor Jesus Cristo.”
No segundo momento da reunião, o padre
falou sobre assuntos mais práticos, como a elaboração de uma escala para que todos os cemitérios possam ser assistidos no Dia de Finados,
2 de novembro.
Marcos Paulo Mota

“A Autoridade em sala de aula” foi tema de palestra realizada no auditório da Cúria Metropolitana, no dia 28 de setembro. Promovida pelo Colégio Família de Nazaré, da Arquidiocese de Goiânia, a iniciativa foi destinada aos gestores escolares, professores e pessoas envolvidas na educação. A palestra
foi ministrada pelo doutor em Educação, João Malheiro, que
salientou a maneira adequada de exercer a autoridade dentro
da sala de aula, trabalhando de forma correta, a ﬁm de suprir
a necessidade de cada aluno.
O diretor da escola, padre Luiz Henrique Brandão de Figueiredo, ressaltou que a indisciplina dentro da sala de aula
é o principal motivo da promoção desse encontro. Segundo
ele, a indisciplina tem prejudicado diretamente o aprendizado e, para ajudar os professores a lidar com o problema,
a escola resolveu trazer o professor João, pois seu curso é
referência no Brasil.
Suzany Marques

Encontro de secretárias
e secretários paroquiais

O Encontro de secretárias e secretários das paróquias
da Arquidiocese de Goiânia foi realizado no dia 30 de
setembro, no Centro Pastoral Dom Antonio (CPDA). O
tema de reﬂexão foi A compreensão da realidade humana
e relações interpessoais, ministrada pelo psiquiatra Gustavo Amaral Modesto. A reunião teve ainda a presença
do bispo auxiliar Dom Moacir Silva Arantes, que relembrou a importância do encontro e de olhar para o outro.
Ele fez comentários sobre o Evangelho de domingo, reﬂetindo sobre o rico e Lázaro (Lc 16,19-31).
O psiquiatra Gustavo Amaral Modesto iniciou sua
palestra falando sobre as relações interpessoais no ambiente de trabalho. “É muito importante a gente ter uma
qualidade de vida no trabalho, porque é praticamente
impossível você ser feliz somente quando chega em
casa”, alertou. O psiquiatra salientou ainda que o sucesso ou o fracasso profissional de alguém se dá pelo modo
com que ele se relaciona com as pessoas.
Ao final da palestra, o bispo auxiliar Dom Moacir
agradeceu a todos os psiquiatras e pessoas que dedicam sua vida para estudar o ser humano. “Todos nós
viemos ao mundo para amar e ser amado, cuidar e ser
cuidado. Algumas pessoas tomam um caminho pessoal na sua vida profissional de viver o cuidado com os
outros”, reﬂetiu ele.
Suzany Marques
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FÉ E DEVOÇÃO

Foto: Sílvio Carlos (Companhia Digital Fotografias)

A Igreja de Goiânia aos pés de Nossa Senhora Aparecida
FÚLVIO COSTA

N

o próximo sábado, 12 de
outubro, a Igreja celebra a
Solenidade da Padroeira do
Brasil, Nossa Senhora Aparecida. A festa acontece semanas após
a Arquidiocese de Goiânia concluir
sua 16ª Romaria a Aparecida (SP), que
aconteceu de 18 a 23 de setembro. Ainda imbuída da graça da Padroeira, a
nossa Igreja particular convida o povo
de Deus a fazer crescer esta bonita peregrinação que acontece todos os anos
e expressa comunhão e devoção das
nossas comunidades à Mãe de Deus.
Nas vésperas deste dia 12, o reitor
do Santuário Sagrada Família e coordenador da Romaria Arquidiocesana,
padre Rodrigo de Castro, nos convidou a rezar à Mãe Aparecida, pedindo suas graças. Ele destaca que, em
nossas casas e na Igreja, devemos pedir as bênçãos de Nossa Senhora, pois

ela está sempre a amparar seus filhos.
É assim que devemos viver este dia
da Padroeira. “Nossa Senhora Aparecida continua manifestando seu amor
na vida de tantas pessoas. Como é
bom ver o cuidado e o zelo da Mãe e
como os devotos têm tido esse alcance
da graça de Deus em suas vidas. No
Santuário da Mãe, em Aparecida (SP),
nós somos acolhidos, somos amados e
nos sentimos amparados pela Virgem,
mas ao celebrar este dia 12 em nossas
comunidades, precisamos renovar
nossas esperanças nesta feliz certeza
dos céus, pois ela continua a interceder por nós e por nosso país que tanto
precisa da sua graça”, afirmou.
Padre Rodrigo salientou que Deus
continua falando conosco na vida e
na história do nosso povo brasileiro
e a romaria é ocasião propícia para
escutar sua voz. Neste ano, a roma-

ria teve a participação de mais de mil
romeiros de 21 paróquias da Arquidiocese e algumas paróquias tiveram
muita adesão de romeiros. Vários padres recém-chegados na Arquidiocese não conseguiram levar romeiros,
mas foram por conta própria, atendendo, assim, ao pedido do nosso
arcebispo Dom Washington Cruz. “É

desejo do arcebispo que a romaria
possa crescer com a participação dos
fiéis da nossa Arquidiocese. Neste
ano, conseguimos alcançar um número maior e todo o esforço do arcebispo é para que possamos aumentar
ano após ano. Em 2019, tivemos muitas paróquias participando do espírito da romaria”, comentou.

Beleza da Romaria a Aparecida
Os belos momentos da Romaria a
Aparecida são muitos, entre eles, padre Rodrigo destacou o encontro do
romeiro com a imagem da Mãe Aparecida, o adentrar no Santuário Basílica
da Padroeira do Brasil pela primeira
vez e a devoção. Ele salienta também

que a romaria possibilita momentos
de dignidade para cada romeiro. “Há
muitas alegrias por trás da romaria
que só experimenta quem participa: como a dignidade do passeio, da
vida comunitária, de estar em família,
de estar em um bom hotel, de poder

conhecer o mar, de viajar de avião, e
isso é possível para as mais variadas
classes sociais e faixas de idade. Muitas crianças, jovens e idosos estiveram
conosco; muitas pessoas que, às vezes, têm apenas esse momento para
fazer uma viagem. Esse é o carinho da

Igreja para com os idosos, para com
aquele que talvez, por um motivo ou
outro, a família não pode viajar, ter
um lazer e a experiência de participar de uma romaria, e a Igreja dá essa
oportunidade da experiência comunitária”, reﬂetiu o padre.

Foto: Fúlvio Costa

Foto: Sílvio Carlos

Foto: Sílvio Carlos

Foto: Suzany Marques

DESTAQUES DA ROMARIA
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18/09 – INÍCIO
Romeiros são enviados em Santa Missa presidida no Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida de Goiânia.
19/09 – PERCURSO
Muitos momentos bonitos foram protagonizados pelos romeiros durante a Romaria a Aparecida (SP), como as longas conversas,
as orações do terço, as paradas nas estradas para as refeições.
20/09 – CANÇÃO NOVA
Uma das principais paradas foi em Cachoeira Paulista (SP), onde fica a sede da Comunidade Canção Nova. Foi um momento
em que os romeiros aproveitaram para conhecer as dependências do lugar que acostumaram a ver pela televisão, para rezar e
render graças a Deus pela romaria.
20/09 – GUARATINGUETÁ
Terra de Santo Antônio de Sant’Ana Galvão, primeiro Santo brasileiro. Ali, os romeiros pediram cura das diversas enfermidades,
levaram o óleo e as pílulas santas de Frei Galvão e visitaram diversos lugares em que viveu o santo, como a Catedral de Santo
Antônio (Sé de Aparecida), monumento mais antigo de Guaratinguetá, em estilo barroco, construído em 1630, onde Frei Galvão
foi batizado e celebrou sua primeira missa.
21/09 – APARECIDA
Nosso arcebispo Dom Washington Cruz celebrou missa na manhã de sábado com os romeiros da Arquidiocese de Goiânia e
com todos os romeiros vindos das mais diversas regiões do país. A Santa Missa foi transmitida pela Rede Aparecida, pela TV
Pai Eterno e pela Rádio Difusora de Goiânia. “Lembro com carinho das palavras de São João Paulo II ao dizer que aqui pulsa
o coração católico do Brasil, para aqui se voltam os anseios da fé e da piedade deste povo brasileiro. Aos pés da Virgem Mãe,
apresentamos nossos pedidos e súplicas, certos de que serão apresentados ao Pai das Misericórdias”, disse o arcebispo, em sua
homilia. Logo após, ele fez comentários sobre o evangelista Mateus, celebrado naquele dia.
22/09 – CAMPOS DO JORDÃO
Considerada um dos principais destinos de inverno do Brasil, os romeiros também visitaram Campos do Jordão, localizada na
Serra da Mantiqueira, a 173 km da capital São Paulo. Os romeiros visitaram o Mosteiro de São João, das Monjas Beneditinas e os
principais pontos turísticos da cidade. A maioria dos romeiros chegou em Goiânia no dia 23 de setembro.
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MÊS MISSIONÁRIO EXTRAORDINÁRIO

Subsídio para a primeira semana de outubro

Durante o mês de outubro de 2019,
mês em que a Igreja tem por tradição
refletir sobre sua atividade primeira, que é a missão, o papa Francisco
convocou o Mês Missionário Extraordinário, em comemoração aos 100
anos do documento Maximum Illud
do papa Bento XV. Traremos, em todas as edições deste mês, o roteiro
para reuniões em pequenos grupos,
pastorais e movimentos.
ENCONTRO COM A PALAVRA
1. Acolhida e Sinal da Cruz
2. Invocação ao Espírito Santo
3. Escuta e partilha da Palavra
- Canto de aclamação ao Evangelho
- Leitura do Evangelho: Lucas 5,1-11 ou
Mateus 9,35-38
- Tempo de silêncio para reﬂexão pessoal
- Conversa sobre o Evangelho: Que boa notícia esse texto nos comunica? Que compromisso esse texto bíblico pede a cada um de
nós?
4. Para ajudar na partilha, sugerimos utilizar o “Testemunho dos Santos” e a
“Doutrina dos Apóstolos” que estão neste folheto.
Nesta primeira semana traremos o
testemunho de São Francisco Xavier,
padroeiro das missões
Francisco Xavier é conhecido como o
maior santo missionário da época moderna, a ponto de Bento XV o ter comparado aos apóstolos. Ele nasceu em 7
de abril de 1506, Navarra (Espanha), e
morreu em 3 de dezembro de 1552, na
ilha de Sanchoão, na China. Foi um dos
primeiros companheiros de Inácio de
Loyola; com ele, com Santa Tereza D´Ávila e com Felipe Neri, foi canonizado
por Gregório XV em 1622, no mesmo
ano em que o pontífice erigia a Sagrada
Congregação da Propaganda da fé.
Mais tarde, foi declarado padroeiro
do Oriente pelo papa Bento XIV, em
1748; padroeiro da Propagação da Fé,
em 1904; e, em 1927, de todas as Missões, junto à Santa Teresinha, ambos
por Pio X. Ele é, portanto, um dos mais
significativos representantes daquela
Igreja tridentina como “uma Igreja para
as almas”. A vida e a obra dele enquadram-se, com efeito, naquele período
caracterizado pela reforma da Igreja,
pela luta contra o Protestantismo e também pela missão ad gentes, inaugurada
na esteira das grandes viagens oceânicas dos séculos XV e XVI e da consequente nova compreensão da geografia
mundial, primavera missionária no início da Idade Moderna.
Nesse contexto, ele desenvolveu tal
obra de evangelização, merecendo o tí-
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tulo de “apóstolo da Índia e do Japão”,
título que só se pode compreender devidamente à luz das condições de vida da
época, bem como as condições relativas
às viagens, às distâncias e ao tempo de
duração das deslocações (entre 1541 e
1552, por exemplo, por mar, Xavier percorreu 63.000 km).
A vida de Francisco Xavier desenvolveu-se em duas etapas: a europeia (1506 a
1541), marcada pelo encontro, em Paris,
com Inácio, que repetia constantemente
a frase de Jesus: “que adianta o homem
ganhar o mundo inteiro, mas arruinar
a sua vida?” (Mt 16,26), “ conquistava”
Xavier como um dos seus primeiros
companheiros daquela aventura que
viria a receber o nome de Companhia
de Jesus; e da aventura missionária (1541
a 1552) caracterizada pelo apostolado
ad gentes, que teve como metas principais a Índia (1541-1545), as Ilhas Molucas (1545-1549) e o Japão (1549-1552),
até a sua morte, na ilha de Sanchoão.
Por meio dele, o espetáculo da santidade chegava a terra e a povos até então
desconhecidos da Igreja, que podiam
agora escutar o anúncio do Evangelho e
acolher a salvação universal pela fé em
Jesus ressuscitado.
A espiritualidade e a ação missionária de Xavier tinham, por fundamento,
a consciência expressa por São Paulo:
“O amor de Cristo nos impele”. Sua espiritualidade está em relação constante
com o apostolado para a salvação das
almas: apostolado feito de movimento
itinerante, de pregação querigmática,
de instrução catequética basilar, de conhecimento e partilha do ambiente desde as suas condições de extrema pobreza. As penas, as renúncias e as provas
eram vividas por Xavier com confiança,
paz e alegria que lhe advinham das graças que, como ele próprio testemunha
nos seus escritos, recebia de Deus. Que
o exemplo desse grande santo, com seu
amor por Jesus e seu incansável ardor
pela salvação das almas, nos motive a
sair da nossa comodidade e nos coloque
em constante espírito de saída.
DOUTRINA DOS APÓSTOLOS
Vamos ler o que o papa Francisco
nos ensina na Evangelium Gaudim nos
parágrafos 20 e 23:
20. Na Palavra de Deus, aparece constantemente este dinamismo de “saída”,
que Deus quer provocar nos crentes.
Abraão aceitou a chamada para partir
rumo a uma nova terra (cf. Gn 12,1-3).
Moisés ouviu a chamada de Deus: “Vai;
Eu te envio” (Ex 3,10), e fez sair o povo
para a terra prometida (cf. Ex 3,17). A Jeremias disse: “Irás aonde Eu te enviar”
(Jr 1,7). Naquele “ide” de Jesus, estão
presentes os cenários e os desafios sempre novos da missão evangelizadora da

Igreja, e hoje todos somos chamados a
esta nova “saída” missionária. Cada
cristão e cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor
lhe pede, mas todos somos convidados
a aceitar esta chamada: sair da própria
comodidade e ter a coragem de alcançar
todas as periferias que precisam da luz
do Evangelho.
23. A intimidade da Igreja com Jesus
é uma intimidade itinerante, e a comunhão “reveste essencialmente a forma
de comunhão missionária”. Fiel ao modelo do Mestre, é vital que hoje a Igreja
saia para anunciar o Evangelho a todos,
em todos os lugares, em todas as ocasiões, sem demora, sem repugnâncias
e sem medo. A alegria do Evangelho é
para todo o povo, não se pode excluir
ninguém; assim foi anunciada pelo anjo
aos pastores de Belém: “Não temais,
pois anuncio-vos uma grande alegria,
que o será para todo o povo” (Lc 2,10). O
Apocalipse fala de “uma Boa Nova de
valor eterno para anunciar aos habitantes da terra: a todas as nações, tribos, línguas e povos” (Ap 14, 6).

to, que tem preenchido nossas vidas de
“sentido”, de verdade e de amor, de alegria e de esperança! Não podemos ficar
tranquilos em espera passiva em nossos
templos, mas é imperativo ir em todas
as direções para proclamar que o mal e
a morte não têm a última palavra, que o
amor é mais forte, que fomos libertos e
salvos pela vitória pascal do Senhor da
história, que Ele nos convoca na Igreja, e
quer multiplicar o número de seus discípulos na construção de seu Reino em
nosso Continente! Somos testemunhas e
missionários: nas grandes cidades e nos
campos, nas montanhas e ﬂorestas de
nossa América, em todos os ambientes
da convivência social, nos mais diversos
“lugares” da vida pública das nações,
nas situações extremas da existência, assumindo ad gentes nossa solicitude pela
missão universal da Igreja.

Vejamos o que nossos bispos nos dizem no documento de Aparecida parágrafos 370 e 548:
370. A conversão pastoral de nossas
comunidades exige que se vá além de
uma pastoral de mera conservação para
uma pastoral decididamente missionária. Assim, será possível que “o único
programa do Evangelho siga introduzindo-se na história de cada comunidade eclesial” com novo ardor missionário,
fazendo com que a Igreja se manifeste
como uma mãe que nos sai ao encontro,
uma casa acolhedora, uma escola permanente de comunhão missionária.
548. Esta V Conferência, recordando
o mandato de ir e fazer discípulos (cf. Mt
28,20), deseja despertar a Igreja na América Latina e no Caribe para um grande impulso missionário. Não podemos
deixar de aproveitar esta hora de graça.
Necessitamos de um novo Pentecostes!
Necessitamos sair ao encontro das pessoas, das famílias, das comunidades e
dos povos para lhes comunicar e compartilhar o dom do encontro com Cris-

Pai Nosso, o Teu filho unigênito Jesus Cristo, ressuscitado entre os
mortos, confiou aos seus discípulos o mandato: “Ide e fazei discípulos todos os povos”. Recorda-nos
que, pelo batismo, tornamo-nos
participantes da missão da Igreja.
Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e
vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de estar
realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e
luz ao mundo. Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos
possam encontrar-se com o amor e a
misericórdia de Jesus Cristo, Ele que é
Deus convosco, vive e reina na unidade
do Espírito Santo, agora e para sempre.
Amém.

Foto: Internet

A Igreja do Ide – A Missão dos Pés

5. Preces (espontâneas)
6. Oração do Mês Missionário
Extraordinário

7. Conclusão da reunião (oração do Pai-Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai)
Canto de paz (com o gesto de paz entre os
participantes).
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Sínodo para a Amazônia discute
novos caminhos para a Igreja e
para uma ecologia integral
FÚLVIO COSTA

C

omeça neste domingo, dia
6, no Vaticano, o Sínodo dos
Bispos para a Amazônia. O
evento reúne 250 participantes, entre bispos, missionários,
padres, religiosas, especialistas, pessoas ligadas à Organização das Nações Unidas (ONU) e membros da
Cúria Romana. Serão 22 dias de discussões a partir do tema “Amazônia:
novos caminhos para a Igreja e para
uma ecologia integral”.
O Sínodo foi anunciado pelo
papa Francisco, na Praça São Pedro,
em Roma, no dia 15 de outubro de
2017, após a canonização de Cunhaú
e Uruaçu, protomártires brasileiros
e de dois adolescentes indígenas
mexicanos mártires. Realizado de 6
a 27 de outubro, participam da reunião bispos de nove países que compreendem a Região Pan-Amazônica:
o Brasil, que tem 67% da Amazônia
em seu território; o Peru, 13%; a Bolívia, 11%; a Colômbia, 6%; Equador, 2%; e 1,1% distribuídos na Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana Francesa.

A importância deste
lugar para o conjunto
do planeta e para o
futuro da humanidade
não se pode ignorar
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O papa Francisco nutre preocupação com a Amazônia. Em sua
Carta Encíclica Laudato Si’– sobre o
cuidado da casa comum (2015), ele se
referiu à região como “pulmão do
planeta repleto de biodiversidade”.
Disse que “a importância deste lugar para o conjunto do planeta e
para o futuro da humanidade não
se pode ignorar”, enfatizou na carta. “Os ecossistemas das ﬂores tropicais possuem uma biodiversidade
de enorme complexidade, quase impossível de conhecer completamente, mas, quando estas ﬂorestas são
queimadas ou derrubadas para desenvolver cultivos, em poucos anos
perdem-se inúmeras espécies, ou essas áreas transformam-se em áridos
desertos” (n. 38).
Além de uma preocupação que
reﬂete seu cuidado com a criação,
o Santo Padre convocou o Sínodo,
atendendo ao pedido dos bispos
presentes nesta região Pan-Amazônica, conforme destacou em seu discurso, em 2017.
“Acolhendo o desejo de algumas
Conferências Episcopais da América Latina, assim como ouvindo
a voz de muitos pastores e fiéis
de várias partes do mundo, decidi
convocar uma Assembleia Especial
do Sínodo dos Bispos para a região
Pan-Amazônica. O Sínodo será em
Roma, em outubro de 2019. O objetivo principal desta convocação é
identificar novos caminhos para a
evangelização daquela porção do
Povo de Deus, especialmente dos
indígenas, frequentemente esquecidos e sem perspectivas de um futuro sereno, também por causa da
crise da Floresta Amazônica, pulmão de capital importância para

nosso planeta. Que os novos Santos
intercedam por este evento eclesial
para que, no respeito da beleza da
Criação, todos os povos da terra
louvem a Deus, Senhor do universo, e por Ele iluminados, percorram
caminhos de justiça e de paz”, afirmou o papa.
Na última semana do evento, os
membros do Sínodo trabalharão a
redação final do documento, que
será entregue ao Santo Padre, o papa
Francisco. Este documento não causará nenhum efeito jurídico e caberá
ao papa a publicação do documento
final, na forma de Exortação Apostólica pós-sinodal.
Para que o evento seja, de fato,
aquilo que se propõe, uma luz para

conduzir a Igreja na Região Pan-Amazônica, todos nós somos convidados a rezar para que o Espírito
Santo ilumine os membros sinodais
presentes no evento. Todas as contribuições levadas para o Sínodo,
das mais diversas dioceses que integram a Amazônia no Brasil e nos
demais países da América, serão
fermento a contribuir para que o
Evangelho possa germinar nessas
localidades, conforme os desígnios
de Deus. Rezemos, com a Igreja,
pelo Sínodo, cujo significado é juntos, estrada ou caminho. Abaixo,
disponibilizamos a Oração do Sínodo, para que ela seja rezada todos os
dias, de 6 a 27 de outubro, quando
será concluído o evento.

ORAÇÃO DO SÍNODO
Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
Iluminai com a vossa graça a Igreja que está na Amazônia.
Ajudai-nos a preparar com alegria, fé e esperança o Sínodo Pan-Amazônico:
“Amazônia: novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral”.
Abri nossos olhos, nossa mente e coração
Para acolhermos o que vosso Espírito diz à Igreja na Amazônia.
Suscitai discípulas e discípulos missionários,
Que, pela palavra e o testemunho de vida,
Anunciem o Evangelho aos povos da Amazônia,
E assumam a defesa da terra, das florestas e dos rios da região,
Contra a destruição, poluição e morte.
Nossa Senhora de Nazaré, Rainha da Amazônia, intercedei por nós,
Para que nunca nos faltem coragem e paixão,
Lado a lado com vosso filho Jesus.
Amém!
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quem vai assumir a responsabilidade por estas mortes?
CARLA MARIA SANTOS CARNEIRO*

C

omo advogada trabalhista
e católica apostólica romana, sempre primei por desenvolver um trabalho cujo
resultado gerasse vida, assim compreendido como saúde e segurança
no trabalho, uma vez que tento viver aquilo que escuto e rezo.
Pois bem, na condição de participante do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de
Goiás e ainda como estudante de
doutorado em Psicologia, no auge
dos estudos sobre Psicodinâmica do
Trabalho e Representações Sociais,
deparei-me com a construção, aprovação e vigência da Reforma Trabalhista no Brasil.
Foi um período muito doloroso,
pois havia encerrado o meu mestrado em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento, com a publicação da obra “Relações Sustentáveis de Trabalho: Diálogos entre o

Direito e a Psicodinâmica do Trabalho”, redigida em coautoria. Neste
trabalho havíamos percorrido uma
ampla reﬂexão sobre o neoliberalismo, globalização e novo regionalismo, além da própria Psicodinâmica
do Trabalho, dizendo que o neoliberalismo era igual ao nazismo.
Foi, portanto, nesse contexto que
me senti abordada pela Reforma
Trabalhista no Brasil, tornando-se,
inclusive, o tema central da minha
tese, que diz respeito às “Representações Sociais do Trabalho nos Discursos Legislativos para Aprovação
da Reforma Trabalhista no Brasil”.
Tratou-se de uma sincronia neoliberal globalizante, que se aproveitando da balbúrdia gerada por um
período pós-impeachment, discutiu
e debateu, em dois meses, a modificação de cinco dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho e,
em apenas duas semanas, por meio
de mais de 850 emendas, aprovou a
modificação de mais de cem dispositivos da CLT.
Estudos realizados em vista à
teoria das representações sociais
demonstraram que a ausência de
resistência por parte da população
quanto à lei aprovada disse respeito não apenas à pressa com que foi

Com o Setembro Amarelo, foram muitos
os convites para proferir palestras sobre
Saúde Mental no Trabalho, com enfoque
em prevenção de suicídio
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realizada, mas, principalmente, porque a Reforma Trabalhista no Brasil
limitou-se a conceder licitude ao
que normalmente se fazia, mas era
ilícito.
Por sua vez, estudos relativos
à Psicodinâmica do Trabalho relatavam que, na França, mudanças
como as que estavam sendo engendradas no Brasil eram responsáveis
pelo suicídio de vários trabalhadores no próprio local de trabalho.
Instada a participar de um debate
na OAB local com aquele que seria o
relator do referido Projeto de Lei, fiz
a ele a seguinte pergunta: “Estudos
de Dejours demonstram que as reformas pretendidas podem causar
uma série de suicídios decorrentes
do trabalho. O senhor está disposto a assumir a responsabilidade por
essas mortes?” A resposta foi pior
do que a pergunta: “Sim, estamos

dispostos a assumir a responsabilidade, mas acreditamos que isso não
irá acontecer”.
Passados dois anos daquele debate, as notícias sobre o suicídio decorrente do trabalho no Brasil têm
sido abundantes. Com o Setembro
Amarelo, foram muitos os convites
para proferir palestras sobre Saúde
Mental no Trabalho, com enfoque
em prevenção de suicídio, “porque
já houve um suicídio naquele local
de trabalho”.
E agora, quem vai assumir a responsabilidade por essas mortes?
* Doutoranda em Psicologia e Mestre em Direito,
Relações Internacionais e Desenvolvimento pela
PUC Goiás, advogada trabalhista e presidente
das Comissões de Legislação e Trabalho e
Saúde Mental no Trabalho (FSST-Goiás);
Membro da União dos Juristas Católicos
(Unijuc) da Arquidiocese de Goiânia
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LEITURA ORANTE

Coração agradecido

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘...voltou glorificando a Deus (...) e lhe agradeceu’’ (Lc 17,15-16)

Texto para oração: Lucas 17,11-19 (página 1296 – Bíblia
Edições CNBB).

leprosos foram curados. No entanto,
apenas um deles demonstrou ter um
coração agradecido por tamanha graça
recebida e voltou para agradecer ao Senhor. O narrador nos informa que era
um samaritano (Lc 17,16), isto é, aquele
considerado herético, estrangeiro e infiel à lei. Já é a segunda vez que Lucas
fala de um samaritano. A primeira vez
é naquela estrada que descia de Jerusalém para Jericó, quando um samaritano
se debruça por amor sobre um homem
ferido (cf. Lc 10,33-34).
A partir deste Evangelho, Deus quer
que sejamos agradecidos para o nosso
próprio bem, pois quem não se sente grato, também não pode se sentir feliz. Agradecer é, antes de tudo, um ato de verdade: reconhecer o benefício recebido.

1. Ambiente de oração: eleve o pensamento a Deus. Respire lentamente, procurando acalmar o coração. Após um
breve momento de silêncio, faça o sinal da cruz. Invoque a
luz do Espírito Santo, se preferir, cantando “a nós descei
divina Luz...”

ROMÁRIO DOMINGOS DA SILVA (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

C

elebrando o 28º Domingo do
Tempo Comum, a Palavra de
Deus vem ao nosso encontro
para nos mostrar que somente
um coração agradecido é capaz de reconhecer a grandeza e o poder de Deus e,
ainda mais, somente um coração agradecido é totalmente livre para amar,
para ser de Deus, para alcançar a verdade de quem és.
No Evangelho deste domingo, o
evangelista Lucas apresenta-nos dez
leprosos que vivem às margens do povoado, excluídos de todo o povo por
sua doença. Após o encontro com Jesus e em atenção à sua palavra, esses

Liturgia da Semana: 2ª-f.: T1,12-14; Lc 1,26-38. 3ª-f.: Jn 3,1-10; Lc 10,38-42. 4ª-f.: Jn 4,1-11; Lc 11,1-4. 5ª-f.: Ml 3,13-20a; Lc l1,
5-13. 6ª-f.: Jl 1,13-15;2,1-2; Lc 1,15-26. Sábado: Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Padroeira do Brasil, solenidade – Est 5,
1b-2; 7,2b-3; Ap 12,1.5.13a. 15-16a; Jo 2,1-11. Domingo: 28º Domingo do Tempo Comum – 2 Rs 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19.
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2. Leitura da Palavra: leia o Evangelho e procure lê-lo com
calma. Leia uma, duas ou mais vezes, deixe ser iluminado pela Palavra de Deus. Identifique no texto as palavras
de Jesus, seus ensinamentos ou frases que chamaram sua
atenção. Deixe ser conduzido pelo Espírito Santo.
3. Meditação: procure ver, no texto, detalhes, como: lugar,
ações dos discípulos, ações de Jesus. Imagine a cena do
Evangelho. Contemple-a. Viva-a.
4. Oração: por fim, reze! Gaste um bom tempo na oração.
Agradeça a Deus por este momento de oração e renove o seu
compromisso com Ele. Peça ao Senhor a graça de saber preparar seu coração para a sua vinda em nosso meio e de acolhê-lo verdadeiramente para permanecer sempre com Ele.
28º Domingo Tempo Comum – Ano C. Liturgia da Palavra:
2Rs 5,14-17; Sl 97(98),1.2-3ab.3cd-4 (R/.2a); 2Tm 2,8-13;
Lc 17,11-19 (Cura de dez leprosos).
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