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Santa Dulce dos Pobres
A freira baiana que dedicou sua vida aos pobres e enfermos é elevada à dignidade dos altares.
Sua história é exemplo para todos os cristãos, pois é uma santa do nosso tempo,
que sempre se colocou à disposição do próximo desde a infância.
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PALAVRA DO ARCEBISPO

SEDE SANTOS
Caríssimos irmãos em Cristo,

D

esde o Antigo Testamento,
ressoa aos ouvidos do homem de fé a exortação divina: “Sede santos, porque eu,
o SENHOR vosso Deus, sou santo” (Lv
19,1). A santidade pode ser entendida
de muitas formas: nossa plena conﬁguração com Cristo; a perfeição na caridaDOM WASHINGTON CRUZ, CP
de, ou seja, a perfeita união com Deus
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
pelo amor; viver de maneira cada vez
mais plena e experimental o mistério
inefável da habitação de Deus em nossa alma; e, por ﬁm, nossa
perfeita identiﬁcação e conformidade de nossa vontade com a de
Deus. Independente de como a deﬁnamos, todos somos chamados à santidade. Esse é um dos pontos centrais do Concílio Vaticano II que deveríamos recuperar com grande força em nossos dias.
Graças a Deus, a santidade continua a resplandecer no seio da
Igreja e ser um testemunho contínuo da ação da graça do Senhor
e da generosa cooperação de homens e mulheres que, dóceis a
Ele, não cessam de se empenhar em fazer Sua vontade, sendo
como que reﬂexos da própria santidade divina. Hoje, dia 13 de
outubro de 2019, a Igreja proclamará publicamente a santidade
de dois de seus membros: o Beato John Henry Newman e da
Beata Dulce dos Pobres.
O Beato John Henry Newman nasceu em Londres, em 21 de
fevereiro de 1801, e morreu em Birmingham, em 11 de agosto de
1890. Ele foi um sacerdote anglicano inglês convertido ao catolicismo, posteriormente nomeado cardeal pelo papa Leão XIII, em
1879. Depois de sua conversão ao catolicismo (1845), ele foi ordenado sacerdote da Igreja Católica em Roma (1847), abriu e dirigiu
em Birmingham um oratório de São Filipe Néri e foi ainda reitor
da Universidade Católica da Irlanda (1854). Foi beatiﬁcado no dia
19 de setembro de 2010 pelo Papa Bento XVI. Um ponto importante de sua vida e que pode continuar a nos iluminar é a procura
da verdade como elemento central para a decisão da consciência.
A Beata Dulce dos Pobres nasceu no dia 26 de maio de 1914, na
cidade de Salvador, na Bahia. Desde cedo, começou a cuidar dos
doentes e mendigos. Em 1933, entrou na Congregação das Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus e, em 1935,
começou a trabalhar com os pobres de Alagados. Em 1939, vendo
o sofrimento de vários doentes que não tinham onde se abrigar,
procurou dar socorro a eles, até que no ano de 1949, ela recebeu
autorização para ocupar um galinheiro contíguo ao convento,
abrigando 70 doentes. Os baianos, os brasileiros de outros estados
e até personalidades de outros países deram força para que irmã
Dulce construísse suas obras. Ela faleceu em 13 de março de 1992
e os baianos choraram na despedida do Anjo Bom da Bahia, como
ela era conhecida. De Ir. Dulce podemos aprender a caridade heroica, vivida sobretudo em favor dos mais pobres.
Essas duas ﬁguras tão atuais servem para nós de modelos e
de encorajamento. Como somos todos chamados à santidade,
devemos nos empenhar com o mesmo amor que eles, para nos
conformarmos a Cristo, cada um a seu modo. Um pai e uma mãe
devem ser santos, exercendo sua missão em favor da família; um
sacerdote deve ser santo vivendo a caridade pastoral como Cristo,
o Bom Pastor, e assim por diante. Com a graça de Deus, podemos
crescer no amor que nos une a Ele e que nos faz viver somente a
sua vontade. Que Deus nos faça santos.

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
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Jornalista Responsável: Fúlvio Costa (MTB 8674/DF)
Redação: Fúlvio Costa / Eliane Borges
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Editorial
Esta edição do Jornal Encontro Semanal
acolhe a canonização de irmã Dulce, a primeira santa nascida no Brasil. Com uma
história de fé e dedicação ao próximo, sobretudo àqueles que mais sofrem, a religiosa, que viveu nos anos de 1914 a 1992,
portanto, 77 anos, foi uma brasileira como
todos nós: gostava de música, futebol, rezava bastante e se preocupava com quem
não tem o básico para viver. Irmã Dulce
viveu o Evangelho na prática, mesmo que
para isso fosse preciso ir contra o sistema.
Para bom entendedor, a religiosa foi uma
baiana arretada. Na reportagem de capa,
trazemos um pouco de sua história e os
milagres que a levam, neste domingo, à

dignidade dos altares. No Espaço Cultural
também indicamos o ﬁlme que leva o seu
nome, lançado em 2014. Trata-se de um
longa emocionante que merece ser assistido por todos os cristãos.
Irmã Dulce dos Pobres, rogai por nós!
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Coleta para a Campanha Missionária
será realizada dias 20 e 21 de outubro
Nas celebrações do penúltimo ﬁm
de semana de outubro (dias 20 e 21),
será realizada a Coleta do Dia Mundial das Missões em todas as paróquias da nossa Arquidiocese.
As ofertas serão enviadas integralmente às Pontifícias Obras Missionárias (POM) que, por sua vez,
repassam-nas ao Fundo Universal de
Solidariedade para apoiar projetos
missionários espalhados em todo o
mundo.
Neste ano de 2019, celebramos
de modo especial o Mês Missionário
Extraordinário convocado pelo papa
Francisco, por ocasião do centenário da Carta Apostólica Maximum Illud do papa Bento XV. O objetivo do

Foto: POM
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papa é nos levar a “sacudir” a Igreja
para aquilo que é essencial em sua
vida pastoral.
O envelope para a coleta missionária pode ser adquirido nas missas
deste sábado e domingo, dias 12 e 13,
para serem devolvidos, no dia 20 ou
21, com as ofertas.
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Encontro reúne cerca de 900
Ministros Extraordinários da
Sagrada Comunhão Eucarística
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Em Cenáculo com Maria, fiéis
celebram Nossa Senhora Aparecida

A Arquidiocese de Goiânia realizou, no dia 5
de outubro, na Cidade da Comunhão ‒ Centro
Pastoral Dom Fernando, o Encontro Arquidiocesano de Ministros Extraordinários da Sagrada
Comunhão Eucarística, cujo tema foi “O chamado à santidade no mundo atual”. Para elucidar o
tema, padre João Batista de Lima, coordenador
da Escola de Ministérios, apresentou a Exortação Apostólica escrita pelo papa Francisco,
“Gaudete et Exsultate”, que signiﬁca alegrai-vos
e exultai! (Mt 5,12).
O documento pontifício é composto de
cinco capítulos: O chamado à santidade; Dois
inimigos sutis da santidade; À luz do mestre; Algumas características da santidade no

mundo atual; e, por último, Luta, vigilância e
discernimento.
Padre João Batista destacou que o objetivo
da exortação do papa “é levar-nos a tomar mais
consciência desse chamado que todos os batizados têm para o caminho da perfeição e da
santidade”. Segundo ele, é possível cada um ser
santo a partir de sua vocação e comentou que há
santos que só Deus conhece. “Vocês são ministros e estão santiﬁcando, não só quando tomam
Jesus na Eucaristia na Santa Missa, mas quando
procuram viver a graça da misericórdia, visitando doentes e idosos”, completou. O encontro,
que acontece duas vezes ao ano, contou com
aproximadamente 900 Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística da Arquidiocese de Goiânia.
Suzany Marques e Paloma Bastos

Padroeira do Brasil é celebrada em
diversas paróquias em Goiânia
Foto: Pascom

Evento apresentou reﬂexões sobre o chamado
à santidade no mundo atual, com base na
Exortação Apostólica “Gaudete et Exsultate”

Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil,
foi celebrada no dia 5 de outubro, no Cenáculo com
Maria, evento que acontece sempre no primeiro sábado do mês, na Chácara Nossa Senhora Aparecida, em Trindade. O momento mariano reúne todos
os meses cerca de 400 pessoas. “O Cenáculo com
Maria é realizado por um grupo de 30 servos da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Edwiges,
do Setor Nova Suíça, de Goiânia. Começou com a
minha família há 22 anos e hoje é um momento muito bonito e bem participado”, disse, em entrevista,
a idealizadora Rosiane Gusmão Manoel da Costa.
O Cenáculo com Maria é um momento mariano
de espiritualidade profunda com Nossa Senhora.
A Santa Missa foi presidida pelo padre Sebastião
Romário, vigário da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Catedral de Goiânia), que acompanha o
grupo. Além da missa, houve uma procissão com a
imagem da Padroeira do Brasil.

Vamos celebrar o Dia Nacional
da Juventude
No próximo dia 25 de outubro, a partir das
17h30, o Setor Juventude Arquidiocesano realizará um festival para celebrar o Dia Nacional da
Juventude (DNJ), no estacionamento da Área 2
da PUC Goiás. Entre outras atividades, contará
com adoração ao Santíssimo Sacramento, música, apresentações culturais, praça de alimentação, espaço para fotos e a participação do cantor Davidson Silva, da Comunidade Shalom. O
tema deste ano na Arquidiocese é “Jovem, eu
ordeno, levanta-te” (Lc 7,14). Além disso, faz
alusão às palavras do papa Francisco, pronunciadas na Jornada da Juventude realizada no
Panamá, no início deste ano: “Jovens, vós sois o
agora de Deus”, e reﬂete também sobre a ressureição dos jovens àquilo que são chamados em
sua caminhada de vida.
O evento é gratuito. Pede-se apenas a doação
de um quilo de alimento não perecível.
Dia Nacional da Juventude (DNJ) – O que é?
É uma festa dos jovens cristãos católicos que,
sempre trazendo um tema para estudo e reﬂexão, busca proporcionar um incentivo a uma
participação mais ativa, com atitudes e gestos
concretos de acolhimento e valorização, para a
construção de espaços que pensem uma nova so-

ciedade a ser oferecida à juventude do Brasil e ter
sua voz nas paróquias e ambientes que atuam.
O DNJ surgiu em 1985, em decorrência do
Ano Internacional da Juventude, promovido
pela Organização das Nações Unidas. Desde
então, a Comissão para a Juventude da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
incentiva que ele seja realizado em todas as dioceses do país, buscando suscitar discussões na
intenção de promover o protagonismo juvenil e
defender a vida da juventude.
A atividade trabalha a espiritualidade de forma indispensável. Com isso, os jovens são convidados a assumir um compromisso com sua fé,
reaﬁrmando seu sim à Igreja de Cristo, seu amor
aos irmãos e irmãs e incentivando outros jovens
a seguirem esse caminho.
Sávio Martins

Na Arquidiocese de Goiânia, oito paróquias têm
como padroeira Nossa Senhora Aparecida, Rainha e
Padroeira do Brasil. As novenas em seu louvor acontecem desde o início deste mês e terminam neste dia 13.
Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar de Goiânia, foi
quem presidiu a Santa Missa de abertura da novena
da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Inhumas.
Foi a primeira celebração de Dom Levi desde que sofreu um acidente em casa. “Fiz questão de voltar às
minhas atividades celebrando uma novena a Nossa
Senhora Aparecida, pois ela me ajudou muito na recuperação”, disse o bispo, em sua homilia. Dom Levi
celebrou ainda na Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Edwiges e na Paróquia e Santuário Nossa
Senhora Aparecida, em Aparecida de Goiânia. Também celebrou na Paróquia Nossa Senhora Aparecida,
do Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo.
O bispo auxiliar Dom Moacir Silva Arantes celebrou
na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do Jardim Primavera, e encerrará a festa na Paróquia Nossa Senhora
Aparecida, no Balneário Meia Ponte, neste domingo.

“Sede santos, porque eu sou santo” (Lv 11,44)
Para a Igreja, os santos são exemplos a serem seguidos.
Foram fiéis que praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade a graça de Deus. “A Igreja reconhece o poder
do Espírito de santidade que está em si e sustenta a esperança
dos fiéis, propondo-lhes os santos como modelos e intercessores” (CIC 828). O papa Francisco, em sua Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate – sobre a chamada à santidade no mundo atual – diz, citando o Concílio Vaticano II, que é possível ser
santo “cada um por seu caminho” (n. 11). Ele frisa também que
“a santidade é o rosto mais belo da Igreja” (n. 9).
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CAPA

Igreja canoniza
a primeira
santa nascida
no Brasil
FÚLVIO COSTA

O

papa Francisco canoniza,
neste domingo (13), às
5h (horário de Brasília), a
primeira santa nascida no
Brasil. Conhecida como o “Anjo bom
da Bahia”, ela nasceu em 26 de maio
de 1914, em Salvador (BA), com o
nome de Maria Rita de Souza Brito
Lopes Pontes. Depois de consagrada
para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição
da Mãe de Deus, passou a se chamar
irmã Dulce em homenagem à sua
mãe, Dulce Maria de Souza Brito
Lopes Pontes, que faleceu quando a
irmã tinha 7 anos de idade.
Mas de onde veio a vocação para
a caridade? Veio de família. Aos 13

anos, passou a acolher mendigos e
doentes em sua casa, que foi transformada num centro de atendimento. O lugar ﬁcou conhecido como
“A Portaria de São Francisco”, devido ao número de carentes que
se aglomeravam à sua porta. Na
mesma época, ela manifesta pela
primeira vez o desejo de se dedicar
à vida religiosa, após visitar, com
uma tia, áreas onde habitavam pessoas pobres.
A freira baiana dedicou boa
parte dos seus 77 anos de vida aos
pobres e doentes e o reconhecimento pela Igreja de que ela viveu em
grau heroico as virtudes cristãs da
fé, esperança e caridade, acontece

exatamente 27 anos após o seu falecimento. É a terceira canonização mais rápida da história. À sua
frente só a de São João Paulo II, que
ocorreu nove anos depois de sua
morte, e a de Santa Teresa de Calcutá, concluída 19 anos após seu
falecimento.
O trabalho de irmã Dulce tornou-se conhecido a partir de 1936, quando ela fundou um posto médico. A
primeira organização operária católica no estado da Bahia foi a União
Operária São Francisco, fundada
por ela, que depois deu origem ao
Círculo Operário da Bahia. Em 1949,
a freira criou um ambulatório, onde
era um galinheiro ao lado do Con-

vento Santo Antônio. Ali, acolheu
os primeiros 70 doentes. É dela também o legado de ter construído o
maior hospital da Bahia, que começou em um simples galinheiro. Uma
década depois, em 1959, foi instalada a Associação Obras Sociais Irmã
Dulce (OSID). Outra obra dela também, o Albergue Santo Antônio, foi
inaugurado no ano seguinte.
A OSID até hoje é um dos maiores complexos de saúde com atendimento totalmente gratuito do
Brasil. Ao todo, são 3,5 milhões de
atendimentos ambulatoriais por
ano a usuários do SUS. São feitas
18 mil internações e 9,3 mil cirurgias anuais em Salvador.

MILAGRES

O que leva irmã Dulce deﬁnitivamente aos altares, no entanto,
são os milagres atribuídos a ela.
Em janeiro de 2001, Claudia Cristina dos Santos, na época com 31

anos, teve uma forte hemorragia
que se espalhou pelo corpo por
18 horas seguidas. Isso aconteceu
quando ela foi dar à luz a Gabriel,
seu segundo ﬁlho, na cidade de Itabaiana (SE). Os médicos disseram à
família que só algo maior que a medicina poderia salvá-la. Os familiares chamaram o padre José Almi
de Menezes para ministrar a unção dos enfermos. Mas ele também
deu a ela uma pequena imagem de
irmã Dulce e pediu a intercessão
da religiosa. Logo, a hemorragia
cessou e Claudia sobreviveu. “Ninguém conseguiu explicar o porquê
daquela melhora, de forma tão rápida, numa condição tão adversa”,
disse o médico Sandro Barral, um
dos integrantes da comissão cien-

tíﬁca que analisou o milagre. O
segundo milagre foi a cura da cegueira de José Maurício Moreira,
que sofreu sem visão por 14 anos,
em função de um glaucoma.

O tratamento durou dez anos e
não havia mais esperanças para ele
voltar a enxergar, pois seu nervo óptico, que é responsável pela comuni-

cação com o cérebro, foi totalmente
destruído. José Maurício ﬁcou completamente cego dos dois olhos no
réveillon de 1999 para 2000. Ele foi
ainda acometido por uma conjuntivite viral que provocava fortes dores
nos olhos. Muito debilitado, na madrugada do dia 10 de dezembro de
2014, o homem suplicou a ajuda de
irmã Dulce para cessar as dores com
uma pequena imagem dela, que colocou na região dos olhos. Ele adormeceu e quando acordou já estava
enxergando. Maurício relatou dessa
forma o acontecido. “Nunca pedi
para voltar a enxergar, até porque
por meio dos diagnósticos médicos
era impossível. O que ela me deu foi
muito mais do que a cura da conjuntivite e o alívio da dor”, recordou.

Canonização
Com a canonização de irmã
Dulce, o Brasil passa a ter três
santos. A primeira foi a Madre
Paulina, que nasceu na Itália,
mas veio morar no Brasil com a
família aos 10 anos de idade. Ela
foi canonizada em 19 de maio de
2002, por São João Paulo II. O segundo, primeiro nascido em terras brasileiras, é Santo Antônio
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de Sant’Ana Galvão, o frei Galvão,
canonizado em 11 de maio de 2007
pelo papa Bento XVI. No dia 20 de
outubro, o arcebispo de Salvador
(BA), Dom Murilo Krieger, scj, irá
presidir uma missa na Arena Fonte
Nova, na capital baiana, em ação
de graças pela canonização de irmã
Dulce. Além da missa, haverá apresentações de vários cantores.
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MÊS MISSIONÁRIO EXTRAORDINÁRIO

A Igreja em Serviço – A Missão das Mãos
Subsídio para a segunda semana de outubro

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: Mateus 25,31-46
- 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”, apresentados na sequência.

Que seu exemplo nos estimule a
buscarmos a santidade de vida, com
o intuito de que assim tenhamos um
verdadeiro amor para oferecer aos
mais necessitados e para que tenhamos um olhar de fé para com os pobres, com o objetivo de reconhecer
neles o amor que Deus tem por nós.
DOUTRINA DOS APÓSTOLOS
Vamos ler o que nos ensina o papa
Francisco sobre o serviço aos pobres
nos parágrafos 198 a 200 da Exortação
Apostólica Evangelii Gaudium:
Para a Igreja, a opção pelos pobres
é mais uma categoria teológica que
cultural, sociológica, política ou ﬁlosóﬁca. Deus “manifesta sua primeira
misericórdia a eles”. Essa preferência
divina tem consequências na vida de
fé de todos os cristãos, chamados a

eles. A nova evangelização é um convite a reconhecer a força salvíﬁca das
suas vidas, e colocá-los no centro do
caminho da Igreja. Somos chamados
a descobrir Cristo neles: não só a emprestar-lhes a nossa voz nas suas causas, mas também a ser seus amigos, a
escutá-los, a compreendê-los e a acolher a misteriosa sabedoria que Deus
nos quer comunicar por meio deles.
O nosso compromisso não consiste exclusivamente em ações ou em
programas de promoção e assistência; aquilo que o Espírito põe em movimento não é um excesso de ativismo, mas primariamente uma atenção
prestada ao outro, considerando-o
como um só consigo mesmo. Essa
atenção amiga é o início duma verdadeira preocupação pela sua pessoa
e, a partir dela, desejo de procurar
Foto: Internet

Durante o mês de outubro de 2019,
mês em que a Igreja tem por tradição
refletir sobre sua atividade primeira,
que é a missão evangelizadora, 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.

NESTA SEMANA TRAREMOS O
TESTEMUNHO DA SANTA
DULCE DOS POBRES
Entre os santos e santas são muitos
os exemplos de vida dedicada ao serviço aos necessitados, mas hoje tomamos o modelo desta pequena mulher
que, ao ser canonizada, neste dia, realiza o ato evangélico de fazer com que
“pobres” seja escrito com letra maiúscula: Santa Dulce dos Pobres.
Sua caridade evangélica começou a manifestar-se muito cedo. Ainda com 13 anos de idade começou a
acolher doentes e mendigos em sua
casa, transformando a casa da família
em uma espécie de centro de atendimento aos necessitados. Aos 19 anos,
consagrou sua vida como religiosa na
Congregação das Irmãs Missionárias
da Imaculada Conceição da Mãe de
Deus e, aos 21, no ano de 1935, em
Salvador, dava assistência à comunidade pobre de Alagados, conjunto de
palaﬁtas que se consolidara no bairro
de Itapagipe. No ano de 1959, fundou uma obra social que é hoje um
dos maiores complexos de saúde com
atendimento completamente gratuito
do Brasil, com 3,5 milhões de atendimentos por ano a usuários do Sistema
Único de Saúde.
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acompanhá-los adequadamente no
seu caminho de libertação. Só isto
tornará possível que os pobres se
sintam, em cada comunidade cristã,
como “em casa”. Não seria esse estilo a maior e mais eﬁcaz apresentação
da Boa-Nova do Reino? Sem a opção
preferencial pelos pobres, o anúncio
do Evangelho – e esse anúncio é a
primeira caridade – corre o risco de
não ser compreendido ou de afogar-se naquele mar de palavras que a
atual sociedade da comunicação diariamente nos apresenta.
Dado que esta Exortação se dirige
aos membros da Igreja Católica, desejo aﬁrmar, com mágoa, que a pior discriminação de que sofrem os pobres é
a falta de cuidado espiritual. A imensa maioria dos pobres possui uma especial abertura à fé; tem necessidade
de Deus e não podemos deixar de lhe
oferecer a sua amizade, a sua bênção,
a sua Palavra, a celebração dos Sacramentos e a proposta dum caminho
de crescimento e amadurecimento
na fé. A opção preferencial pelos pobres deve traduzir-se, principalmente,
numa solicitude religiosa privilegiada
e prioritária.
5. Preces (espontâneas)
6. Oração do Mês Missionário
Extraordinário

possuírem “os mesmos sentimentos
que estão em Cristo Jesus” (Fl 2,5).
Inspirada por tal preferência, a Igreja
fez uma opção pelos pobres, entendida
como uma forma especial de primado
na prática da caridade cristã, testemunhada por toda a Tradição da Igreja.
Como ensinava Bento XVI, essa opção
está implícita na fé cristológica, naquele Deus que Se fez pobre por nós,
para enriquecer-nos com sua pobreza.
Por isso, desejo uma Igreja pobre para
os pobres. Estes têm muito para nos
ensinar. Além de participar do sensus
ﬁdei, nas suas próprias dores conhecem Cristo sofredor. É necessário que
todos nos deixemos evangelizar por

efetivamente o seu bem. Isso implica apreciar o pobre na sua bondade
própria, com o seu modo de ser, com
a sua cultura, com a sua forma de viver a fé. O amor autêntico é sempre
contemplativo, permitindo-nos servir o outro não por necessidade ou
vaidade, mas porque ele é belo, independentemente da sua aparência.
Quando amado, o pobre é estimado
como de alto valor, e isso diferencia
a autêntica opção pelos pobres de
qualquer ideologia, de qualquer tentativa de utilizar os pobres a serviço
de interesses pessoais ou políticos.
Unicamente a partir desta proximidade real e cordial é que podemos

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.
7. Conclusão da reunião (oração do PaiNosso, Ave Maria e Glória ao Pai).
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Foto: Vatican News

SANTA SÉ

‘‘ Não se esqueçam da hospitalidade’’

(Hb 13,2)

A escultura em homenagem aos migrantes e refugiados

FÚLVIO COSTA

“Devemos ter uma atenção
particular com os forasteiros, assim como com as viúvas, órfãos
e todos os descartados dos dias
de hoje.” A frase foi pronunciada
pelo papa Francisco, por ocasião
do 105º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, no dia 29 de
setembro, em celebração na Praça São Pedro, que contou com a
participação de cerca de 40 mil
pessoas.
Naquele dia, Francisco inaugurou uma escultura em homenagem aos que deixam suas
casas para viver em outro país.
A obra é do artista canadense
Timothy Schmalz que trabalhou
um ano inteiro para concluí-la. Intitulada “Angels Unwares”
(Anjos inesperados), faz referên-
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cia à passagem bíblica da Carta
aos Hebreus (13,2): “Não vos
esqueçais da hospitalidade, pela
qual alguns, sem os saberem,
hospedaram anjos”.
O Santo Padre explicou assim
o motivo para que a obra fosse
exposta na Praça São Pedro: “Esta
escultura, em bronze e argila, retrata um grupo de migrantes de
várias culturas e diferentes períodos históricos. Eu desejei essa
obra artística aqui na Praça São
Pedro, para que recorde a todos o
desaﬁo evangélico da acolhida”,
comentou o pontíﬁce.
Em tamanho natural, “Angels
Unwares” retrata uma espécie de
balsa lotada com um grupo de
migrantes e refugiados. Os personagens são provenientes de

Não podemos permanecer insensíveis,
com o coração anestesiado, perante a
miséria de tantos inocentes
diferentes contextos culturais e
raciais e também de diferentes
períodos históricos. As pessoas
estão lado a lado, ombro a ombro, em pé, e seus rostos apresentam as marcas do drama da
fuga, do perigo e do futuro incerto. Destaque para as asas de
um anjo que se sobressaem em
meio à multidão heterogênea de
pessoas, como que sugerindo
uma presença sagrada e protetora entre eles.

O papa disse que “como cristãos, não podemos ser indiferentes frente ao drama das velhas e
novas pobrezas, das solidões mais
escuras, do desprezo e da discriminação contra quem não pertence ao nosso grupo. Não podemos
permanecer insensíveis, com o
coração anestesiado, perante a
miséria de tantos inocentes. Não
podemos não chorar, não podemos não reagir”, aﬁrmou.
Com informações do site Vatican News
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VIDA CRISTÃ

Em família,

7

celebramos a vida com alegria e esperança
ANTONIO ROBERTO GOMES E
FRANCISCA APARECIDA DE BARCELOS GOMES
Coordenadores arquidiocesanos da Pastoral Familiar de Goiânia

A

Igreja no Brasil celebra,
a cada ano, na primeira
semana de outubro, a Semana Nacional da Vida
e o Dia do Nascituro. A iniciativa é
organizada pela Comissão Episcopal
Pastoral para a Vida e a Família da
CNBB, por meio da Comissão Nacional da Pastoral Familiar (CNPF). As
celebrações da Semana Nacional da
Vida ocorrem de 1º a 7 de outubro e
terminam com as celebrações do Dia
do Nascituro, no dia 8 de outubro. É
uma ação que busca conscientizar os
católicos sobre o direito à vida, desde a concepção até o ﬁm natural.
Com objetivo de ajudar as comunidades e famílias a se organizar e
viver bem a Semana Nacional da
Vida e o Dia do Nascituro, a CNPF
prepara, desde 2011, o subsídio
“Hora da Vida”, que traz sete temas para reﬂetir sobre como agir a
respeito dos direitos, deveres e das
atitudes em relação à vida. Este ano,
o Hora da Vida trouxe como tema
para reﬂexão “Em família, defendemos a vida!”.
O QUE É NASCITURO?
do Lat. nascituru
s. m., aquele que há de nascer;
adj., gerado, mas ainda não nascido.
Essa data é comemorada internacionalmente e também é chamada
de “Dia do direito de nascer”, “Dia
da criança por nascer”, “Dia da vida
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antes de nascer”, “Dia da criança
concebida” e “Dia da criança ainda
não nascida”.
É um dia especial em homenagem ao novo ser humano, à criança,
que ainda vive dentro da barriga da
mãe e que tem o direito à proteção
de sua vida e saúde, à alimentação,
ao respeito e a um nascimento sadio.
E, principalmente, o direito de nascer e de ser amado.
O seu objetivo é suscitar, nas famílias e na sociedade, o reconhecimento do sentido e valor da vida humana em todos os seus momentos.
POR QUE ESTE DIA?
Porque são muitos os riscos que
essa criança corre. Nem sempre proporcionam os devidos cuidados à
mãe dessa criança, garantindo-lhe
assistência médica durante a gravidez e os meios adequados para um
bom parto.
Porque, justamente, enquanto esse
novo ser humano está onde deveria
estar mais seguro, na barriga da mãe,
ele corre o risco de que tirem sua vida
pelo ato criminoso do aborto.
Porque muitos nem terão direito
a conviver com sua mãe, por pouco que seja, vítimas que serão de
experimentos ditos “cientíﬁcos” de
clonagem, ou serão “congelados”,
alguns até destruídos, enquanto ﬁcam à espera de que sua mãe aceite
recebê-los na barriga.

Oração do Nascituro
Nós vos louvamos, Senhor, Deus da Vida.
Bendito sejais, porque nos criastes por amor.
Vossas mãos nos modelaram desde o ventre materno.
Nós vos agradecemos pelos nossos pais e todas as pessoas
que cuidam da vida desde o seu início até o fim.
Em Vós somos, vivemos e existimos.
Abençoai todos e todas que zelam pela vida humana e a promovem.
Abençoai as gestantes e todos os profissionais da saúde.
Dai às pessoas e às famílias o pão de cada dia, a luz da fé e o amor fraterno.
Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nossos nascituros,
nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos e nossos idosos,
para que tenham vida plena em Jesus, que ofereceu
sua vida em favor de todos.
Amém
(Autor: Dom Orlando Brandes)

Fonte: Comissão Nacional da Pastoral Familiar (CNPF)

09/10/2019 15:38:06

Outubro de 2019

8

Arquidiocese de Goiânia

LEITURA ORANTE

A fé confiante move o coração de Deus

‘‘Mas o Filho do homem, quando vier, será que ainda vai
encontrar fé sobre a terra?’’ (Lc 18,8)
BRENNO FRANÇA BORGES (SEMINARISTA)
Seminário São João Maria Vianney

O

texto sagrado do próximo domingo nos apresenta Jesus Cristo inspira a perseverança da fé nos discípulos, por meio da oração, contando uma parábola. Trata-se de uma viúva
que tinha uma causa a ser sentenciada e, na
procura de um juiz, encontrou um que não
temia a Deus nem os homens. No desfecho,
a insistência da viúva faz com que o juiz lhe
faça justiça. A viúva, como muitas vezes nos
apresenta o Antigo Testamento, é a ﬁgura
dos que são desamparados, desprovidos,
sofredores na alma pelo luto e na carne pelo
desamparo. O juiz sem temor, que faz justiça à viúva, contrasta a imagem de Deus, que
é o Justo Juiz, que muito mais fará justiça
aos seus. “E Deus, não fará justiça aos seus

escolhidos, que dia e noite gritam por ele?
Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo
que Deus lhes fará justiça bem depressa”
(Lc 18,7-8a), disse Jesus.
A fé conﬁante dos discípulos impulsiona a prece sincera ao Senhor, que é capaz
de salvar, atender e socorrer, que é rico em
justiça e em misericórdia. Jesus Cristo quer
que nossa atitude seja assim, conﬁante e
perseverante. Ele quer que não desistamos
de conﬁar nossas causas a Deus. Nessa
conﬁança, somos chamados a colocar nossas intenções diante de Deus e crer que Ele
age para nos salvar, nos dando o melhor no
tempo devido.
Peçamos ao Senhor o dom da perseverança da fé, por meio da oração. Para unirmos nosso coração a Deus justo e bom e assim alcançarmos dele, a seu tempo e na paz,
a verdadeira justiça.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Rm 1,1-7; Lc 11,29-32. 3ª-f.: Rm 1,16-25; Lc 11,37-41. 4ª-f.: Rm 2,1-11;
Lc 11,42-46. 5ª-f.: Rm 3,21-30; Lc 11,47-54. 6ª-f.: 2Tm 4,10-17b; Lc 10,1-9. Sábado: Rm 4,13.16-18;
Lc 12,8-12. Domingo: 29º Domingo do Tempo Comum – Ex 17,8-13; 2Tm 3,14 – 4,2; Lc 18,1-8.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração Lc 18,1-8 (página 1297 – Bíblia das
Edições CNBB)
1. Leitura orante: trace o sinal da cruz. Invoque o Espírito
Santo. Faça a leitura atenta do texto. Somente leia. Releia,
sem pressa, atento às palavras.
2. Meditação: nesse momento, você pode rezar, colocando-se na cena, por meio da imaginação. Mas, caso queira outro
modo de meditar, ﬁque com um versículo ou uma palavra e
a repita várias vezes.
3. Oração: em seguida, você pode fazer prece, louvar, pedir
perdão, de acordo com a sua meditação. Se preferir, pode
escolher partes da Escritura, sejam Salmos ou outros textos,
e rezar a Deus.
4. Contemplação: você se silencia. Apenas se cale e procure
ver, com os olhos da fé, a presença, a grandeza, a majestade,
a misericórdia, o poder e o amor de Deus em sua vida.
5. Ação: agora você se determina a agir de acordo com sua
oração. Isso é inspiração da Palavra em confronto com sua
vida. Faça algo simples, mas concreto. Pode ser apenas
um gesto.
29º Domingo do Tempo Comum – Ano C. Liturgia da
Palavra: Ex 17,8-13; Sl 120 (121),1-2.3-4.5-6.7-8 (R/. cf. 2);
2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8 (Juiz iníquo e viúva).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de filme
Irmã Dulce – o ﬁlme narra a história da religiosa de mesmo
nome, que ﬁcou conhecida como o “Anjo Bom da Bahia”. A
freira dedicou sua vida a ajudar os pobres e enfermos. Tendo o
amor e a caridade como prioridades, ela ignorou preconceitos,
desconﬁanças, dogmas e até mesmo sua saúde frágil, sempre se
colocando à disposição do próximo. O ﬁlme retrata a história de
fé e caridade daquela que é canonizada a primeira santa nascida
no Brasil. O longa-metragem de 1h33 apresenta, de forma verdadeira e emocionante, a história da mulher que reúne três das
qualidades que deﬁnem os brasileiros: fé, alegria e obstinação.
Filme: Irmã Dulce
Direção: Vicente Amorim
Lançamento: 2014
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