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Nossa Senhora de Fátima em Goiânia
Nossa Senhora apareceu em Fátima, Portugal, a três pastorinhos. Lúcia Santos, a mais velha do trio, que se
tornou religiosa e viveu até 2005, e os irmãos Jacinta Marto e São Francisco Marto, que foram
canonizados em 2017, pelo papa Francisco, por ocasião do Centenário da Aparição de Nossa Senhora de Fátima.
A imagem que visitou Goiânia é a de número três. Ao todo, são 13 imagens peregrinas que rodam o mundo,
deixando a mensagem de paz e o pedido de Nossa Senhora para que rezem o Santo Terço
pág.
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ENCONTRO COM A PALAVRA

VIDA CRISTÃ

Coro Sinfônico Jovem
faz apresentações na
Catedral de Goiânia

Confira o subsídio para
a terceira semana do
Mês Missionário

Prof. Wolmir Amado
resgata marcos dos
60 da PUC Goiás
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PALAVRA DO ARCEBISPO

A IMAGEM PEREGRINA DE
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

N

a mesma semana em que a
Igreja celebrou a memória
litúrgica de Nossa Senhora
do Rosário, a Solenidade de
Nossa Senhora Aparecida, padroeira do
Brasil, e o aniversário do milagre do sol,
ocorrido durante a última aparição de
Nossa Senhora em Fátima, nossa Arquidiocese foi presenteada com a visita da
imagem peregrina de Nossa Senhora de
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Fátima. Ela esteve, durante todo o dia 9
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
de outubro, no Santuário da Sagrada Família, sendo honrada com a oração do
povo devoto, com a celebração da Santa Missa em diversos horários
e com o atendimento das conﬁssões.
A respeito das mensagens de Fátima, de seu conteúdo e atualidade, explicou o Papa Bento XVI, quando ainda era Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé: “Embora os acontecimentos a que faz referência a terceira parte do segredo de Fátima pareçam pertencer já ao
passado, o apelo à conversão e à penitência, manifestado por Nossa
Senhora ao início do século XX, conserva, ainda hoje uma estimulante
atualidade. (...) O que permanece é a exortação à oração como caminho para a salvação das almas, e no mesmo sentido o apelo à penitência e conversão” (Congregação para a Doutrina da Fé, A Mensagem de
Fátima, 40; 60). Poderíamos, então, nos perguntar: qual a atualidade
da mensagem de Nossa Senhora em Fátima? Para responder, gostaria
de evidenciar dois elementos, que são a base da vida cristã.
O primeiro deles é o amor a Deus. A primeira visita feita pela
Senhora vinda do Céu “introduz os pequenos videntes no conhecimento íntimo do Amor Trinitário e os leva a saborear o próprio
Deus como o mais belo da existência humana. Uma experiência de
graça que os tornou enamorados de Deus em Jesus, a ponto de a
Jacinta exclamar: ‘Gosto tanto de dizer a Jesus que O amo. Quando
Lho digo muitas vezes, parece que tenho um lume no peito, mas
não me queimo’” (PAPA BENTO, Homilia na esplanada do Santuário de
Fátima, 13 de maio de 2010). A celebração das aparições em Fátima
continua a ser um forte convite a toda a Igreja para amarmos a Deus
sobre todas as coisas e devolvermos a Ele o primado em nossas vidas; um convite para nos abrirmos ao Seu amor e nos deixarmos
conquistar por Ele, até ﬁcarmos enamorados por Jesus.
O segundo elemento é o amor ao próximo. Na já citada homilia
em Fátima, o Papa Bento aﬁrmou: “Aqui revive aquele desígnio de
Deus que interpela a humanidade desde os seus primórdios: ‘Onde
está Abel, teu irmão? […] A voz do sangue do teu irmão clama da
terra até Mim’ (Gn 4, 9). (...) Na Sagrada Escritura, é frequente aparecer Deus à procura de justos para salvar a cidade humana e o mesmo
faz aqui, em Fátima, quando Nossa Senhora pergunta: ‘Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser
enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele mesmo é
ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores?’” (PAPA BENTO,
Homilia na esplanada do Santuário de Fátima, 13 de maio de 2010). Em
Fátima, por meio de Maria, Deus convidou e continua a convidar a
Igreja ao amor pelos irmãos, que se torna concreto por meio da oração e penitência pela conversão e salvação dos pecadores.
Agradecemos a Deus pela visita da imagem peregrina de Nossa
Senhora de Fátima em nossa Arquidiocese e pedimos que esta visita produza muitos frutos em nossa Igreja e em nossas famílias. A
nós cabe nos empenharmos para corresponder ao apelo de Maria:
“Rezai, rezai muito”.

Editorial
A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima passou por Goiânia.
Vinda de Portugal e peregrinando por
todo o mundo, ela é um sinal para todos nós: levar-nos a reﬂetir sobre nossa
fé, sobretudo por meio do exemplo da
Mãe de Jesus, que continua a aparecer,
no sentido de conduzir-nos para os braços do Pai. Reportagem de capa desta
edição relata como foi a visita e as celebrações que aconteceram no Santuário Sagrada Família, com a presença da
imagem. Conﬁra também as coberturas
do ﬁm de semana, como a Missa pelos
professores, na Catedral Metropolitana.
Na seção Santa Sé, trazemos as reﬂexões

que foram feitas até o momento no Sínodo dos Bispos para a Amazônia, que
acontece no Vaticano desde o dia 6 e
segue até o próximo dia 27 de outubro.
Em Vida Cristã, o reitor da PUC Goiás,
prof. Wolmir Amado, escreve artigo sobre os 60 anos da universidade.
Tenha uma boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

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
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Dia do Professor
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Foto: Fúlvio Costa

Futebol Solidário arrecada três
toneladas de alimentos em Guapó

No dia 15 de outubro, Dia do Professor, foi
celebrada uma missa em ação de graças, na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Catedral
Metropolitana de Goiânia, pelo Dia do Professor, comemorado em todo o país. Mons. Luiz
Gonzaga Lôbo, vigário episcopal para a Cultura e Educação da Arquidiocese de Goiânia, foi
quem presidiu a Santa Missa.
A celebração aconteceu também em homenagem aos professores e auxiliadores da administração escolar. “Com grande alegria, nós
estamos celebrando esta Santa Missa”, disse
ele, durante a homilia. O celebrante também
lembrou que aquele dia era celebrada Santa
Teresa de Ávila, doutora da Igreja que nasceu
no ano de 1515. “Nós queremos olhar para ela,
buscar o seu exemplo, o seu testemunho, sobretudo a sua ﬁdelidade na coragem de buscar
a verdade. Ela é exemplo de grande renovação
e de transformação da nossa vida. O mestre, o
professor, a professora é aquele(a) que busca
constantemente a verdade, que faz acontecer

No dia 7 de outubro, aconteceu o Futebol Solidário na cidade de Guapó, em comemoração aos 71
anos de emancipação política da cidade. Cerca de três
mil pessoas doaram 1kg de alimento não perecível
para assistir aos dois jogos realizados.
Na primeira partida, o Batinas Futebol Clube (foto)
enfrentou o time da Administração da Prefeitura de
Guapó e, na segunda partida, a seleção, formada por
jogadores da cidade de Guapó, enfrentou um time
formado por artistas e cantores.
Foram arrecadadas cerca de três toneladas de alimentos, que serão divididos entre a prefeitura e a Paróquia São Sebastião, para serem distribuídos a famílias de baixa renda de Guapó.

a verdade da sua vida e da vida dos seus educandos”, destacou.
Ao ﬁm da missa, mons. Luiz abençoou os
vestibulandos, com o auxílio do padre Adnilson
Pedro Gomes, que concelebrou. O reitor da PUC
Goiás, prof. Wolmir Amado, deixou sua mensagem aos professores. “Nós devemos uma gratidão profunda aos professores desde a educação
básica até o ensino superior, porque eles são
formadores de tantos proﬁssionais.” Orientou
também os vestibulandos para que continuem
estudando e, dessa forma, alcancem os objetivos oferecidos por meio dos estudos. A diretora do Colégio Santo Agostinho, Júlia Eugênia,
também marcou presença com os seus alunos.
Também participaram da celebração os alunos
do Colégio Família de Nazaré, da Arquidiocese
de Goiânia. Participaram ainda as Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora Rainha da Paz, da
Escola São Francisco de Assis, de Senador Canedo (GO), e membros do Colégio Dom Fernando,
em Aparecida de Goiânia.

São Miguel Arcanjo é celebrado
em São Miguel do Passa Quatro

Na noite do dia 10 de outubro, o Coro Sinfônico Jovem de Goiás fez sua terceira apresentação na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora
– Catedral Metropolitana de Goiânia. A série
de apresentações faz parte do Projeto Quinta em
Canto, cujo objetivo é aproximar a comunidade da música erudita. Diversas músicas foram
apresentadas como o Ave Verum Corpus, de
Mozart; e Jesus alegria dos homens, de Bach.
“Apresentamos um repertório que as pessoas já
escutam de alguma forma, seja em apresentações ou em casamentos e eventos de modo geral e, com isso, conseguimos fazer uma conexão
com a plateia”, disse o maestro Weber Assis, em
entrevista. O próximo concerto será no dia 31
de outubro, às 20h, logo após a Santa Missa. O
repertório terá como temática a Transcendência. Trata-se de um repertório de músicas sacras
com a proposta de proporcionar a percepção espiritual ao público.
Para o pároco da Catedral, padre Carlos Gomes, a parceria é importante para a Igreja, pois
a evangelização também acontece por meio da
música. “É uma parceria que está dando muito

Foto: Fúlvio Costa

Projeto Quinta em Canto aproxima
comunidade da música erudita

certo porque a arte é dom de Deus e nós estamos oferecendo o melhor da arte para o povo
de Deus. A Igreja tem tradição no apreço à arte
e, para nós, é importante acolher esses jovens
músicos. O papa Francisco tem falado da Igreja
em saída e esses músicos, ao modo deles, têm
feito isso, saindo das escolas de música para vir
cantar na Catedral; uma oportunidade única
para os paroquianos”, aﬁrmou.
No dia 30, a apresentação será na Paróquia
São João Bosco, no Setor Oeste; e no dia 31, na
Catedral Metropolitana. No dia 3 de novembro,
será a vez da Paróquia São João Evangelista.

Teve início, no dia 29 de agosto, a grandiosa festa de São Miguel Arcanjo, em São Miguel do Passa
Quatro. A abertura da festa foi presidida pelo mons.
Daniel Lagni, pároco da Paróquia Nossa Senhora de
Guadalupe, do Parque das Laranjeiras, em Goiânia.
A festa foi celebrada em diversas fazendas da região de São Miguel e também na cidade. Integrou as
festividades, no dia 23 de setembro, um jogo beneﬁcente entre o Batinas Futebol Clube e o Encontro de
Casais com Cristo da paróquia.
No encerramento da festa, dia 29 de setembro,
aconteceu, após a missa, uma carreata com a imagem
do santo, na intenção de abençoar toda a cidade.

Maria é aclamada, sob o impulso do Espírito, desde
antes do nascimento de seu Filho (CIC, 495)
“Existem muitas maneiras de tratar Maria. Partindo das Sagradas Escrituras, ela nos é apresentada como a singular, a escolhida
para ser a mãe do Redentor e a mãe de Deus. Também encontramos Maria como modelo dos discípulos e discípulas de Jesus.
Quando ela se fez serva do Senhor aos pés da cruz, ela se torna a
mãe de todos os fiéis. Maria assunta ao céu é a intercessora. Nas
aparições de Nossa Senhora, vemos que Maria acompanha seus
filhos e filhas nos diversos tempos e lugares.” (Pe. Sílvio Rogério
Zurawski, professor de Teologia, com especialização em Mariologia).
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MÊS MISSIONÁRIO EXTRAORDINÁRIO

A Igreja em Anúncio – A Missão da Boca
Subsídio para a terceira 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 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.
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 24,44-49
- 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?

HOJE TEREMOS A
OPORTUNIDADE DE REFLETIR
SOBRE O TESTEMUNHO DO
“PROFETA DO CERRADO”,
O VENERÁVEL PADRE
PELÁGIO SAUTER

em lombo de animal, para celebrar
a missa, abençoar e pregar para o
povo da zona rural. Nesse sentido,
foi ﬁel ao carisma do fundador da
Congregação Redentorista, Santo
Afonso Maria de Ligório, indo até o
povo pobre e abandonado.
Que, por seu exemplo, todos nós
sejamos empenhados anunciadores
do Redentor e da vida que Ele tem a
oferecer a todos os homens.

O Padre Pelágio Sauter foi um
missionário redentorista que, nascido na Alemanha, veio para o Brasil
e aqui abraçou a missão de anunciar
a mensagem do Evangelho. Para o
povo, oferecia um sorriso largo e
cheio de esperança, caridoso e cheio
de misericórdia. Consigo mesmo,
era um homem austero e abnegado.
Está na memória do povo pelo testemunho de zelo apostólico, sendo
inspiração especial para os presbíteros e os jovens que desejam servir
ao povo por meio do ministério ordenado.
Na paróquia de Trindade, Pelágio dirigiu os movimentos religiosos de sua época, além de orientar a
consciência e o coração das pessoas
por meio do sacramento da penitência e da direção espiritual. Viajava constantemente para o sertão

DOUTRINA DOS APÓSTOLOS
O Catecismo da Igreja nos ensina
a importância do anúncio da Verdade e o papel fundamental de todos
os ﬁéis na propagação do Evangelho:
Parágrafo 849. O mandato missionário. Enviada por Deus às nações, para ser o sacramento universal da salvação, a Igreja, em virtude
das exigências íntimas da sua própria catolicidade e em obediência
ao mandamento do seu fundador,
procura incansavelmente anunciar
o Evangelho a todos os homens.
Parágrafo 851. O motivo da missão. É ao amor de Deus por todos os
homens que, desde sempre, a Igreja
vai buscar a obrigação e o vigor do
seu ardor missionário: “Porque o
amor de Cristo nos impele...” (2Cor
5,14). Com efeito, “Deus quer que

4. Para ajudar na partilha, sugerimos
utilizar o “Testemunho dos Santos”
e a “Doutrina dos Apóstolos”
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todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade”
(1Tm 2,4). Deus quer a salvação de
todos, mediante o conhecimento da
verdade. A salvação está na verdade. Os que obedecem à moção do
Espírito da verdade estão já no caminho da salvação. Mas a Igreja, à
qual a mesma verdade foi conﬁada,
deve ir ao encontro dos que a procuram, levando-lhes a mesma verdade. É por acreditar no desígnio universal da salvação que a Igreja deve
ser missionária.
Parágrafo 900. Porque, como
todos os ﬁéis são por Deus encarregados do apostolado, em virtude
do Batismo e da Conﬁrmação, os
leigos têm o dever e gozam do direito, individualmente ou agrupados
em associações, de trabalhar para
que a mensagem divina da salvação
seja conhecida e recebida por todos
os homens e por toda a terra. Esse
dever é ainda mais urgente quando
só por eles podem os homens receber o Evangelho e conhecer Cristo.
Nas comunidades eclesiais, a sua
ação é tão necessária que, sem ela, o
apostolado dos pastores não pode, a
maior parte das vezes, alcançar pleno efeito.
5. Preces (espontâneas)

6. Oração para o Mês Missionário
Extraordinário
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)
Canto de paz (com o gesto de paz entre
os participantes).
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CAPA

Goiânia é
presenteada com a
visita da imagem
peregrina de Nossa
Senhora de Fátima

A

Arquidiocese de Goiânia recebeu, no dia 9 de outubro,
por intermédio do Santuário
Sagrada Família, a imagem
peregrina de Nossa Senhora de Fátima.
A imagem foi acolhida, no Aeroporto
Santa Genoveva, pelo reitor do Santuário Sagrada Família, padre Rodrigo de
Castro. Centenas de ﬁéis participaram
do momento.
A imagem percorreu as ruas da capital em uma carreata em carro aberto,
saindo do aeroporto. Foi transportada
no caminhão do Corpo de Bombeiros de
Goiás, com a intenção de abençoar toda
a cidade e a população de Goiânia, até
o Santuário Sagrada Família, onde foi
exposta durante todo o dia.
Foram celebradas, ao todo, cinco
missas no Santuário com a presença da
imagem. A primeira foi presidida pelo
padre Vitor Simão. A igreja, localizada na Vila Canaã, ﬁcou repleta de ﬁéis
que foram participar das celebrações
neste dia especial. Padre Vitor, em sua
homilia, falou sobre o Coração Imaculado de Maria. É no coração da mãe,
segundo ele, que são acolhidas todos os
nossos sofrimentos. “O Coração materno e Imaculado de Nossa Senhora é tão
grande que nele cabe todas as nossas
dores e angústias e, conﬁantes nesse coração tão grandioso no amor, devemos
ter fé e esperança em Nossa Senhora,
pois somos atendidos quando pedimos
ao Filho com a intercessão da Mãe.”
Padre Vitor citou ainda palavras de
Santo Afonso Maria de Ligório sobre
Nossa Senhora – “Que nenhum ﬁlho de
Nossa Senhora se perca”–, ao falar do
carinho que Maria tem por cada um dos
seus ﬁlhos.

Os padres André Luiz, Erasmo Silva, que trabalham no Santuário, e o
padre Luiz Henrique Brandão, diretor
do Colégio Família de Nazaré, também
presidiram celebrações no Santuário
neste dia.
A última e solene celebração foi presidida por Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar de Goiânia; concelebrou o reitor
do Santuário, padre Rodrigo, e os padres André Luiz e Erasmo Santos, que
trabalham com o reitor. Foi Dom Levi
quem acolheu o pedido do reitor do
Santuário para trazer a visita da imagem para Goiânia. Em sua reﬂexão, o
bispo explicou que tudo na nossa vida
deve ser segundo os planos de Deus,
planos esses que, às vezes, são inesperados. “A nossa vida deve ser sempre

segundo a vontade de Deus, é ele quem
nos guia. Sabemos que seus planos são
inesperados e, por isso, tocam o nosso
coração. Aquilo que é sempre programado nem sempre tem resultado, todavia, os encontros inesperados com Deus
e com Maria é que fazem a nossa transformação”, sublinhou.
Durante todo o dia, cerca de 40 mil
pessoas emocionadas passaram pelo
Santuário para fazer suas orações e pedidos à Mãe do céu.
Neste ano, a imagem peregrina já
percorreu mais de 70 países da Europa,
da América do Norte e da América do
Sul. Padre Rodrigo de Castro explicou
que não estava prevista a vinda da imagem. “Foi um presente de Deus para a
nossa Igreja de Goiânia ter a imagem de

Nossa Senhora no meio de nós. Agora,
temos que agradecer a Deus esse presente e as coisas maravilhosas que Ele
realizou na vida de muitos devotos de
Nossa Senhora de Fátima.”

Pe. Rodrigo com a imagem peregrina,
na chegada ao aeroporto

Padre Vitor Simão comentou a surpresa de receber a visita em uma semana mariana. “Para nós, é uma grata surpresa e um carinho de Deus por meio
de Nossa Senhora, ainda mais nessa semana tão mariana, em que celebramos,
no dia 7 de outubro, Nossa Senhora do
Rosário. Recebemos a visita de Nossa
Senhora de Fátima e celebramos, no dia
12, a Rainha e Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.”
Dom Levi abençoando imagem de N. Sra. de Fátima, a pedido de uma leiga

Marcos Paulo Mota

DEPOIMENTOS

MARIA DE JESUS, 41 anos

LUANA MOREIRA TRINDADE, 24 anos

JOSÉ PAULO DE CASTRO NETO, 21 anos

A Santa Missa foi muito especial. Pude ver e estar com a imagem, mas sentindo a real presença
de Nossa Senhora de Fátima. Foi um momento ímpar, de muita emoção, e eu não me contive. Fiquei
muito feliz.

Ter a graça de estar no mesmo ambiente que a
imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima é
uma honra. Tão bela, singela e mãe, trouxe-me uma
paz inexplicável. Nossa Senhora me lembra que um
dos meios de chegar ao Pai é por meio de sua intercessão, nossa devoção a ela e ao Santo Rosário.

Quando entrei no Santuário, vi a imagem e olhei
em volta tantos rostos emocionados, tantas súplicas, pedidos e agradecimentos feitos à Mãe. Foi uma
experiência incrível de fé e amor. Para mim, foi muito bom ter conseguido vê-la e estar na sua presença. Realmente foi algo maravilhoso e a Santa Missa
foi muito bonita. Fiquei feliz em ver tantos devotos,
jovens, idosos, crianças amando-a e respeitando-a.

Auxiliar de escritório
Paróquia Cristo Rei, St. Garavelo
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Jornalista – Paróquia São João Batista,
Aparecida de Goiânia

Vendedor – Santuário Sagrada Família,
Vila Canaã
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SANTA SÉ

Sínodo dos Bispos para a Amazônia
Foto: Vatican News

Compromisso com a fé e a vida

FÚLVIO COSTA

D

esde o dia 6 de outubro, acontece, no Vaticano, o Sínodo
dos Bispos para a Amazônia.
O evento foi convocado pelo
papa Francisco, no dia 15 de outubro
de 2017, com o objetivo de convidar as
pessoas para um processo de conversão, vinculando a pastoral e a ecologia.
Nos últimos dias de discussões, os participantes têm se convencido de que
a Região Pan-Amazônica, que compreende nove países: Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela,
Suriname, Guiana e Guiana Francesa, é
um lugar de possibilidades no sentido
de repensar a evangelização.
Sabe-se que, no passado, a evangelização nesta região do mundo era assumida pelas congregações religiosas,
mas os tempos são outros, as vocações
estão escassas e esse modelo, embora
ainda exista, diminuiu bastante. O Sínodo abre diálogo para encontrar caminhos que ajudem os povos da Amazônia. “A intenção do papa Francisco
é discutir caminhos que levem o povo
a testemunhar a fé e viver sua dignidade como povo de Deus”, ressaltou
reportagem do site Vatican News.
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É destaque também no Sínodo o
que já se faz pela evangelização na Região Pan-Amazônica. Em coletiva de
imprensa, no dia 14 deste mês, o padre Giacomo Costa, secretário da Comissão de Informação, aﬁrmou que
são ricos os testemunhos de “como a
Igreja em saída seja já uma realidade”
com as comunidades que defendem
a vida, o trabalho em equipe. Padre
Costa aﬁrmou que isso nos faz reﬂetir
sobre os desaﬁos dos diversos ministérios e sobre a liturgia inculturada.
Central também é o tema da conversão ecológica integral e do “urgente
pedido de uma aliança com a Igreja”
para a defesa dos direitos. As vítimas
da ausência de proteção da terra exigem ações urgentes que possam levar
à criação de um observatório eclesial
internacional sobre as violações dos
direitos humanos das populações.
A presença da Igreja na região é
amplamente discutida. É perceptível
a diminuição das comunidades religiosas. No estado do Pará, por exemplo, a Igreja está passando de uma
pastoral de presença a uma de visita.
Por isso, pede-se que as congregações religiosas recuperem o entusiasmo missionário. No Sínodo, tem-se
reaﬁrmado: “é preciso oferecer uma

formação constante e caminhos de
catecumenato baseado não somente
em livros de estudo, mas sobre a experiência concreta em contato direto
com a cultura local”. A inculturação é
um caminho: “assumir um rosto amazônico signiﬁca compreender sinais
e símbolos próprios destes povos e
conviver numa ótica de diálogo e interculturação, encorajando o aprofundamento de uma teologia indígena, a
ﬁm de que a liturgia responda sempre
mais à cultura local”.
A evangelização inculturada, de
acordo com as reﬂexões do Sínodo,

implica um dinamismo, que é sair de
estruturas e perspectivas próprias. Foi
evocado ainda que a Igreja poderia
continuar desempenhando um papel
essencialmente junto a governos e organismos internacionais, a ﬁm de promover as instâncias das populações
amazônicas, acerca de seus direitos
à terra, à água, à ﬂoresta. A Igreja na
Amazônia é chamada também a promover uma economia circular respeitosa da sabedoria e das práticas locais
e a criar um observatório eclesial internacional sobre a violação dos direitos
humanos das populações amazônicas.

COMUNICAÇÃO
No campo da comunicação, tem se falado que é desejável a criação
de um ecossistema de comunicação eclesial pan-amazônico. “A ideia
não é tanto tecer uma rede de cabos, mas de pessoas humanas. As grandes dificuldades de mobilidade na imensa região exigem, com urgência,
uma maior eficácia e capilaridade dos meios de comunicação social. É
preciso, ao mesmo tempo, ajudar os povos a saber ler criticamente a
informação difundida de modo superficial por alguns meios de comunicação, desmascarando toda forma de manipulação, distorção ou espetacularização”, ressalta outra matéria do Vatican News.
Com informações do site Vatican News
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VIDA CRISTÃ

WOLMIR AMADO
Reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás

N

o dia 17 de outubro, a PUC
Goiás completa 60 anos de
sua criação e 10 anos de seu
reconhecimento pontifício.
É a primeira universidade criada no
Centro-Oeste, erigida quando Brasília ainda não havia sido inaugurada
e a capital federal era o Rio de Janeiro. Está entre as universidades mais
antigas do Brasil, mas é a mais nova
pontifícia universidade do mundo.
De 1.800 universidades católicas existentes em todos os países com democracia no mundo, apenas 19 são pontifícias, 7 delas no Brasil.
Com muita honra, as comemorações do Jubileu de Diamante da PUC
Goiás foram incorporadas também
ao aniversário de 86 anos de Goiânia.
Essa homenagem não é sem razão. A
história da Universidade Católica se
entrelaça à história da capital e à vida
de suas famílias, por muitas gerações.
O jesuíta padre Machado, que chegou
em Goiânia no ano de 1954, para assumir a Faculdade de Filosoﬁa, relembra
aqueles primórdios da cidade: “Goiânia era então uma capital nova, cidade
pequena, sem tradição universitária a
não ser no ensino do Direito. Não tinha aeroporto, luz instalada, asfalto,
telefone. Poeira por todos os lados
[...]. Mas foi uma experiência fascinante, pois, iniciou-se uma tradição que, a
julgar pelo que se vê hoje [entrevista
no Jornal do Brasil, 24/04/1979] continua esplendidamente”.
No tempo que antecede a criação
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da Universidade Católica, foi muito
decisiva a atuação de Dom Emanuel
Gomes de Oliveira, arcebispo de Goiás
de 1923-1955. Durante todo o tempo
de seu episcopado, ele suscitou a criação de escolas de Educação Básica em
todo o Estado de Goiás, quando ainda
era inexistente uma rede de escolas
públicas. Após algumas décadas com
esse empenho educacional, era preciso
avançar também na Educação Superior.
Assim, em 1948, durante o Congresso
Eucarístico, ocorrido na Praça Cívica,
foi lançado o projeto de criação de uma
Universidade Católica de Goiás.
Para a criação da Universidade,
durante muitos anos foram sendo
criadas em Goiânia, pela Arquidiocese, direta ou indiretamente, sete
faculdades: Faculdade de Enfermagem, (1942), Faculdade de Filosoﬁa
(1948), Faculdade de Ciências Econômicas (1951), Faculdade de Farmácia
e Odontologia (1945, posteriormente
incorporada à UFG), Escola Goiana de Belas Artes (1952), Faculdade
de Serviço Social (1957), Faculdade
Goiana de Direito (1959).
A convite de Dom Emanuel, os jesuítas chegaram em Goiânia, no ano
de 1954. Tiveram uma participação
decisiva para a direção das faculdades
e, depois, a criação da Universidade
Católica, que a dirigiram por 20 anos.
Em 1956, foi criada a Arquidiocese de
Goiânia e, no ano seguinte, Dom Fernando Gomes dos Santos a assumiu
como primeiro arcebispo. Sua vinda
deu um novo impulso nos trabalhos
para a criação de uma universidade.
Depois de uma consulta a outros bispos brasileiros e ao Superior Geral
dos jesuítas em Roma, Dom Fernando decidiu-se pela criação da Universidade. Foi assim que, após muitas
tratativas com o Ministério da Educação, em 17 de outubro de 1959, foi publicado o Decreto n. 47.041, assinado

Fotos: PUC Goiás

PUC completa 60 anos

por Juscelino Kubitschek, que criava
a Universidade Católica de Goiás.
Aquela pequena Instituição de
Educação Superior, criada com poucos recursos, numa cidade ainda em
formação, tornou-se uma grande
universidade, hoje com mais de 18
mil anos na graduação presencial e
com estudantes oriundos de todos
os estados do Brasil e de 17 países do
mundo. Em 60 anos, a PUC já formou
mais de 110 mil pessoas na graduação
e mais de 3 mil nos seus mestrados e
doutorados. Contando também com
mais de 400 laboratórios, um hospital escola, uma emissora de televisão,
uma fundação, um centro de convenções e todos os câmpus com infraestrutura acadêmica de alta qualidade,
a PUC Goiás ampliou em larga escala a sua missão educacional. Agora,
projeta-se também para a Educação a

Distância, com a previsão de 34 cursos de graduação em EAD para 2020,
além de dezenas de outros para a pósgraduação lato sensu.
Com ﬁrme determinação, nossa
geração atual trabalha diuturnamente
para alcançar na PUC os níveis de excelência mundial, visando à qualidade no ensino, na produção cientíﬁca e
tecnológica, na extensão e nos programas e projetos sociais. Fiéis aos princípios fundacionais, buscamos consolidar um grande legado que se fez
tradição universitária em Goiás. Com
um projeto pedagógico que visa à formação integral, educamos sob valores
éticos e cristãos, para formar uma sociedade justa e fraterna. Agora, junto
à nova geração que vem chegando à
Universidade, desejamos projetá-la
para mais 60 anos, com tradição e inovação, transformando vidas.
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LEITURA ORANTE

Quem se eleva será
humilhado (Lc 18,14)

N

Texto para oração: Lc 18, 9-14 (página 1297 – Bíblia das
Edições CNBB)
Foto: Internet

MAGNO VALIM MACENA (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

o próximo domingo, o Senhor
conta a parábola para aqueles
que “conﬁavam na própria
justiça” (Lc 18,9) e usa o exemplo do “fariseu e do cobrador de impostos” (Lc 18,10). O primeiro se considera
justo e o segundo supõe que seja pecador.
Existem pessoas como o fariseu, só
veem suas qualidades, esquecendo que
também possuem defeitos (pecados).
Dessa forma, elevam-se e esquecem que
Deus, o justo juiz (cf. Sl 7,12), vê todos os
seus atos e os julgará de acordo com eles.
De forma oposta, há o cobrador de
impostos que reconhece os seus pecados

Siga os passos para a leitura orante:

1º Preparação: reserve um tempo longo para rezar sozinho,
desligando o celular e tudo que possa retirar sua atenção
deste momento. Crie um ambiente de oração e reze.
2º Leitura: leia com calma, em voz baixa e, depois, em silêncio. Preste atenção em cada palavra do texto. Leia várias
vezes, sempre com bastante atenção.

e nem tem coragem de se aproximar,
mas pede perdão a Deus e é perdoado.
Todos nós temos dentro de nós um
pouco do fariseu, ao ver apenas as nossas qualidades, e um pouco do cobrador
de impostos, que enxerga as próprias
falhas. Devemos deixar reinar em nós a
humildade, ou seja, sermos “pobres de
espírito” (Mt 5,3), para um dia herdarmos o Reino dos Céus.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Rm 4,20-25; Lc 12,13-21. 3ª-f.: Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38. 4ª-f.: Rm 6,
12-18; Lc 12,39-48. 5ª-f.: Rm 6,19-23; Lc 12,49-53. 6ª-f.: Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59. Sábado: Rm 8,1-11; Lc 13,
1-9. Domingo: 30º Domingo do Tempo Comum – Eclo 35,15b-17.20-22a; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14.

3º Meditação: perceba alguma palavra ou frase que parece
falar mais forte ao seu coração. Repita-a várias vezes, sem
se cansar. Deixe-a falar. Saboreie a palavra em seu coração,
como um alimento saboroso em sua boca. Se essa palavra
o ﬁzer lembrar de outras, de outra parte da Bíblia, deixe-as
ecoar dentro de você.
4º Oração: não é hora de reﬂetir. Agora é hora de elevar ao
coração de Deus aquilo que a palavra meditada trouxe para
você. Fale com Deus, ofereça a ele o sentimento causado
pela Palavra.
5º Contemplação: permaneça em Deus, deixando seus
olhos ﬁxos na Palavra dele.
30º Domingo do Tempo Comum – Ano C. Liturgia da Palavra: Eclo 35,15b-17.20-22a; Sl 33 (34),2-3.17-18.19.23 (R/. 7a e
23a); 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 (O fariseu e o publicano).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
Acompanhar, discernir e integrar. Esses três verbos usados pelo papa Francisco indicam a atitude fundamental que deve orientar a ação pastoral da Igreja em
favor de cada cristão, que se torna concreta, de modo privilegiado, pelo Sacramento da Penitência. Neste livro, o autor estuda a proposta teológico-pastoral de
Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja e patrono dos moralistas e confessores, procurando nela uma chave de leitura para compreender como os três
verbos poderiam ser colocados em prática no exercício do ministério do confessor. A releitura da proposição do papa, feita a partir da proposta afonsina, permite
sugerir algumas ações concretas que, no âmbito do Sacramento da Penitência,
poderiam cooperar no acompanhamento, no discernimento e na integração das
fragilidades de cada fiel, a fim de conduzi-lo, o mais próximo possível, da meta da
vida cristã feita por Cristo no seu Evangelho: a santidade.
Autor: Pe. Luiz Henrique Brandão de Figueiredo
Onde encontrar: Secretarias do Santuário Sagrada Família e
da Paróquia Universitária São João Evangelista
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