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PUC Goiás celebra 60 anos
Uma história que nasceu no
coração da Igreja
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PALAVRA DO ARCEBISPO

AS PORTAS DA NOVA
CIDADE SE ABREM PARA TI
Caros irmãos,

N

os aproximamos mais uma
vez do Dia de Finados, também chamado de Dia dos
Fiéis Defuntos. Desde o século II, há registros, em antigas tumbas e lápides de tradições do início do
Cristianismo, que indicavam que os
cristãos rezavam pelos falecidos. No
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
século V, foi separado um dia para orar
pelos mortos que não eram mais lembrados e ninguém mais rezava. Mas foi no Século XI, durante o
pontiﬁcado do Papa Leão IX, que foi criado um dia em que todos
os ﬁéis deveriam orar aos ﬁnados. A data de 2 de novembro seria
estabelecida durante o século XIII.
O Dia de Finados e a prática de a Igreja oferecer orações pelos
ﬁéis que já faleceram nos remetem ao ponto central da nossa fé
católica: a fé na ressurreição de Cristo, garantia da nossa própria
ressureição. São Paulo escreve:
De fato, eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo tinha recebido, a saber: que Cristo morreu pelos nossos pecados,
segundo as Escrituras, foi sepultado e, ao terceiro dia, foi ressuscitado, segundo as Escrituras; e apareceu a Cefas e, depois
aos Doze. Mais tarde, apareceu a mais de quinhentos irmãos de
uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois, apareceu a Tiago depois, a todos os apóstolos; por último,
apareceu também a mim, que sou como um aborto. (...) Ora, se
se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como podem
alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se
não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E
se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento,
e sem fundamento também é a vossa fé. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estais nos
vossos pecados. Então, também pereceram os que morreram em
Cristo. Se é só para esta vida que pusemos a nossa esperança
em Cristo, somos, dentre todos os homens, os mais dignos de
compaixão (1Cor 15,3-8.12-19).
A ressurreição de Jesus ocupa um lugar central na Sua vida e
na fé da Igreja. Porque Jesus ressuscitou é que temos a certeza de
que a morte não coloca ﬁm na existência humana e que a dor e o
sofrimento não têm a última palavra em nossas vidas. Porque o
Senhor ressuscitou, podemos esperar que se morrermos unidos
a Ele, podemos esperar também viver com Ele, na eternidade
feliz, na comunhão com Deus e com os irmãos. Por isso, no Dia
dos Fiéis Defuntos, rezando por aqueles que faleceram e pedindo que o Senhor os acolha nas moradas eternas, a Igreja confessa
a fé na ressurreição de Cristo e na nossa.
Por tudo isso, celebrar o Dia dos Finados, ainda que desperte a saudade e a comoção pela ausência física de alguém que
amamos, deve ser celebrar a ressurreição e a vida eterna feliz
com Deus. Ao mesmo tempo, devemos rezar para que nossos
irmãos alcancem essa felicidade, que também nós desejamos
experimentar um dia.
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Editorial
A PUC Goiás celebra 60 anos de história. É um momento especial e único
que a Arquidiocese de Goiânia celebra
em unidade e abençoa, pedindo a Deus
que essa importante instituição continue sendo uma via de serviço educacional comunitário de expressão na região
Centro-Oeste do Brasil. Nesta edição,
o leitor confere também as coberturas
do ﬁm de semana. Destaque para a
missa em ação de graças pelos 30 anos
da presença das Irmãs Franciscanas de
Maria Imaculada, na Paróquia Santo
Antônio, de Hidrolândia-GO. Neste
número, trazemos o último subsídio
para a vivência do Mês Missionário Extraordinário. Apresentamos, desta vez,
a Missão do Coração. Outro conteúdo

de suma importância está na página 7.
Trata-se da XX Assembleia Eclesial do
Regional Centro-Oeste da CNBB, que
aconteceu em Goiânia, nos dias 18 a 20
de outubro, e teve como resultado uma
carta aﬁrmando compromissos assumidos pelas 12 dioceses do regional e o
Ordinariado Militar do Brasil.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Aconteceu
Religiosas celebram 30 anos
de presença na Paróquia Santo
Antônio, de Hidrolândia
Foto: Fúlvio Costa
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Na noite do dia 20 de outubro,
foi celebrada missa em ação de graças pelos 30 anos da presença das
Irmãs Franciscanas de Maria Imaculada na Paróquia Santo Antônio, em
Hidrolândia (GO). Presidiu a missa o pároco, frei Jussié José da Silva,
ofmcap. Em sua homilia, ele fez comentários sobre o Mês Missionário
Extraordinário convocado pelo papa
Francisco para outubro. “A intenção
é que tomemos consciência da força
da missão, da força do batismo. Missionários não são só as irmãs, os freis
ou ainda grupos especíﬁcos. Missionários são cada um de nós batizados. Pelo batismo nós fomos marcados com o sinal da comunidade. Em
nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo, nós fomos enviados e o batismo é um dom de Deus e, na força
deste batismo, somos chamados: ‘Ide
pelo mundo e anunciai o Evangelho
de Jesus Cristo’”, destacou.

Com relação à presença das irmãs,
o frei reiterou que é uma graça tê-las
na comunidade. “É esse ‘ide’ que motiva nossas irmãs a estar conosco na
paróquia há 30 anos. Nem sempre
valorizamos essa presença, mas é um
dom, um privilégio tê-las aqui, colaborando para o anúncio do Evangelho. Foram vidas doadas aqui pelo
Reino de Deus”, aﬁrmou. Irmã Sebastiana, ao ﬁm da missa, também falou
sobre a data. “Tivemos muitas irmãs
que passaram por aqui e só temos a
agradecer a Deus pelo dom da vocação. Já tivemos irmãs de Hidrolândia
e quem sabe ainda teremos mais com
a graça de Deus, pois é ele quem chama. Só temos a agradecer por esses
30 anos de presença aqui. Deus seja
louvado”, disse. Frei Jussié reforçou
que é importante a comunidade rezar
pelas vocações. A noite foi encerrada
com um delicioso lanche compartilhado pela comunidade.
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Missão Esperança nos cemitérios

INDULGÊNCIAS PLENÁRIAS
No Dia de Finados, “aos que visitarem o cemitério e rezarem, mesmo
só mentalmente, pelos defuntos, concede-se uma Indulgência Plenária, só
aplicável aos defuntos: diariamente,
do dia 1º ao dia 8 de novembro, nas
condições costumeiras, isto é, conﬁssão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo
Pontíﬁce; nos restantes dias do ano,
Indulgência Parcial” (Enchir. Indul-

gentiarum, n. 13 – Diretório da Liturgia da CNBB, p. 188). A indulgência
é a anulação das penas devidas pelos
pecados cometidos e que já foram
perdoados na conﬁssão. Há dois tipos
de indulgências: plenárias e parciais.
Na primeira, a alma ﬁca aliviada de
todas as suas penas, ou seja, dali ela
vai para o céu. Já as parciais são destinadas para a alma no purgatório, que
ﬁca aliviada de parte de suas penas.
Conﬁra a escala de atendimentos
no dia 2 de novembro, nos cemitérios
presentes na Arquidiocese de Goiânia. Na missa das 13h, no Cemitério
Parque (Vicariato Campinas), o padre
Heverton Rodrigues, CSsR, presidirá
Santa Missa pelas pessoas falecidas
vítimas de violência e suicídio.

Locais e horários das missas

Foto: Rudger Remígio

N

o próximo dia 2 de novembro, a Igreja comemora o
Dia dos Fiéis Defuntos,
mais conhecido como Finados, data dedicada à esperança, à fé e
à caridade.

VICARIATO APARECIDA
Cidade

VICARIATO CAMPINAS
Cidade

Goiânia

Cemitério

Horários

Parque

7h
8h30
10h
11h30
13h
15h
17h

Celebrantes
Pe. Rodrigo Antônio Alves
Pe. Marco Aurélio da Silva
Pe. Fredy Alexander
Pe. Adalmiran Silva
Pe. Heverton Rodrigues
Pe. José Alberto Espíndola
Pe. David Pereira

VICARIATO OESTE
Cidade

Goiânia

Cemitério

Horários

Vale do
Cerrado

9h
16h

Jardim da
Saudade

8h
10h
14h

Celebrantes

Pe. Arpuim
Pe. Agostinho
Dom Levi Bonatto

Cemitério

Horários

Goiânia

Jardim das
Palmeiras

8h
10h
14h
16h

St. Urias Magalhães

Celebrantes
Pe. Carlos Gomes
Mons. Daniel Lagni
Dom Moacir Silva Arantes
Dom Washington Cruz

Goiânia

Cemitério

Horários

Santana

8h
10h
15h
17h

Celebrantes
Mons. Luiz Lôbo
Pe. Warlen Maxwell
Pe. Marcos Régis
Dom Moacir Silva Arantes

VICARIATO SENADOR CANEDO
Cidade
Goiânia

Goiânia

Senador Canedo

Caldazinha

Bela Vista
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Central

8h
10h
16h

Frei Ednilson Vaz
Pe. Vitor Simão
Pe. João Luiz da Silva

8h
10h
16h

Pe. Elisiário da Rocha
Dom Washington Cruz
Pe. Marcílio Brandão

8h
10h
16h

Pe. Edson Costa
Pe. Cristiano de Araújo
Pe. João Batista

Jardim da
Esperança
St. Buenos Aires

Vila Brasília

Celebrantes

Hidrolândia

Municipal

9h

Frei Paulo Henrique

Nova Fátima

Municipal

9h

Frei Cirone Rodrigues

Aragoiânia

Municipal

8h30

Pe. Amauri Mazzoleni

Aloana

Municipal

19h

Pe. Amauri Mazzoleni

VICARIATO TRINDADE
Cidade

Cemitério

Horários

Celebrantes

Trindade

Municipal
João Bosco

8h
10h
14h
16h

Pe. João Bosco
Pe. Idemar Costa
Pe. Wenderson Silva
Pe. Natalino Martins

Abadia de Goiás

Na Paróquia

9h

Pe. João Paulo Santos

Varjão

Municipal

9h

Pe. Luiz Carlos

Santa Bárbara

Santa Bárbara

7h30 / 17h30 Pe. José Hilton

Guapó

Municipal

9h

Pe. Rogério Lavisch

Campestre

Municipal

8h

Pe. Manoel Claro

VICARIATO INHUMAS

VICARIATO LESTE
Cidade

Horários

Jardim da Paz

Dom Levi Bonatto
Pe. José de Oliveira

VICARIATO CENTRO
Cidade

Aparecida de
Goiânia

Cemitério

Cemitério

Horários

Celebrantes

Parque
Memorial

8h
10h
14h
16h

Pe. Dilmo Franco
Pe. Cícero Severino
Pe. Leo Paulo Fiorin
Pe. Ronaldo Rangel

Vale da Paz

8h
10h
14h
16h

Pe. José Luiz da Silva
Pe. Aneesh Padassery
Pe. Aurélio Vinhadelil
Pe. Nixon de Araújo

Municipal

8h
10h
14h
16h

Pe. Max Gonçalves
Pe. Fábio Cardoso
Pe. Pedro Mendonça
Pe. José Luiz da Silva

Municipal

10h
16h

Pe. Nelson Alves
Pe. José William

Municipal

8h
10h
14h
16h

Pe. Luiz Fernando
Pe. José William
Pe. Fábio Cardoso
Pe. Luiz Fernando

Cidade

Cemitério

Horários

Sant’ana

7h
9h

Mons. José Vicente
Mons. José Vicente

São Judas Tadeu

8h

Pe. Antônio Donizete

Itauçu

Municipal

7h30

Pe. Márcio Celestino

Inhumas

Celebrantes

Araçu

Municipal

9h30

Pe. Márcio Celestino

Santo Antônio

Municipal

10h

Pe. José Chiarini

Caturaí

Municipal

10h

Pe. Antônio Donizete

Goianira

Municipal

9h

Pe. Tino Treccani

Brazabrantes

Municipal

9h

Pe. Fiorenzo Bertoli

VICARIATO SILVÂNIA
Cidade

Cemitério

Horários

Silvânia

Municipal

9h30
19h30

Pe. Carlos José
Pe. Manoel Claro

Celebrantes

Cem. do Quilombo

Municipal

10h

Pe. Reni Gratieri

Gameleira

Mocambinho

9h30

Pe. Carlos Sebastião

Leopoldo de Bulhões

Municipal

10h

Pe. André Golombek

Cristianópolis

Municipal

7h

Pe. Wenefredo Soares

São Miguel do
Passa Quatro

Municipal

9h

Pe. Wenefredo Soares

Bonﬁnópolis

Municipal

8h

Pe. André Golombek

Vianópolis

Municipal

9h30

Pe. Sérgio Ricardo
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CAPA

PUC celebra Jubileu de Diamante
Foto: PUC / Weslley Cruz

unindo tradição e inovação para transformar vidas

ELIANE BORGES

O

sonho de implantar
uma instituição de ensino superior em Goiânia, para impulsionar o
desenvolvimento socioeconômico e cultural da região, era acalentado por Dom Emanuel Gomes de Oliveira – então arcebispo de Goiás –, e compartilhado
por membros da Igreja Católica e
da sociedade goiana, já na década de 1940.
Em 1948, durante o primeiro
Congresso Eucarístico realizado em Goiânia, na Praça Cívi-
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ca, foi lançada a ideia de criar a
primeira universidade do Brasil
Central. Dom Emanuel Gomes
de Oliveira, então arcebispo de
Goiás, plantou as sementes para
que o sonho se concretizasse,
propiciando e apoiando a abertura de escolas católicas e faculdades. Cinco delas seriam reunidas para criar a Universidade
de Goiás, instituída por decreto de Juscelino Kubitschek, em
1959, mais tarde denominada
Universidade Católica de Goiás
(UCG). A instituição foi fundada e consolidada mediante
a liderança de Dom Fernando
Gomes dos Santos, primeiro ar-

cebispo de Goiânia. Sua implantação e administração foi conﬁada a padres jesuítas, que vieram
para Goiânia a convite de Dom
Emanuel.
O
reconhecimento
como
Pontifícia Universidade Católica (PUC) veio em 2009, pelo
empenho de Dom Washington
Cruz (arcebispo de Goiânia e
grão-chanceler da PUC), junto à
Santa Sé, e do atual reitor, Prof.
Wolmir Amado, por meio de
comprovação da busca permanente de excelência acadêmica
e do compromisso social em sua
gestão. “Acreditamos na união
entre fé e ciência, conhecimento

e responsabilidade social, tradição e inovação, para transformar
realidades e ressigniﬁcar vidas”,
ressalta o professor Wolmir.
O reitor da PUC explica que
o seu projeto educacional está
alicerçado pelo tripé ensino –
pesquisa – extensão, e orientado
pelos princípios da excelência
acadêmica e do compromisso
social. Ao mesmo tempo, é fundamentado na identidade católica, comunitária e ﬁlantrópica da
instituição e em sua missão de
“desenvolver a formação humana integral, associada à produção
e socialização do conhecimento e
da cultura”.

23/10/2019 20:06:21

Outubro de 2019

Arquidiocese de Goiânia

5
Foto: Fúlvio Costa

CAPA
Inaugurações
Gomes, Márcia Alencar, Milca Severino, Helenisa Gomes, Daniel Barbosa, Eduardo Rodrigues, Irani Ribeiro e o chefe de gabinete, Lorenzo
Lago. Prestigiaram o momento histórico, também, padres representantes dos jesuítas e dos capuchinhos,
entre outras personalidades do meio
educacional e religioso; assim como
docentes, funcionários e estudantes
da universidade.
A pró-reitora de Extensão e
Apoio Estudantil, professora Márcia
de Alencar Santana, lembrou que o
trabalho da Proex tem sintonia com
os objetivos originários da Casa da
Juventude, pois compartilha o conhecimento produzido na academia
e promove a inclusão social, por
meio de programas e projetos que
desenvolve junto à população. Ela
enfatizou que “a extensão representa o braço social desta universidade, para além das salas de aula;
seu compromisso de atuar junto
aos segmentos mais desprovidos de

Foto: Fúlvio Costa

Dentro da rica programação comemorativa do Jubileu de Diamante
da PUC Goiás, foi destacada a inauguração da sede das unidades da
Pró-Reitoria de Extensão e Apoio
Estudantil (Proex), que aconteceu
na manhã do último dia 23. O espaço, localizado no Setor Leste Universitário, na 11ª Avenida, n. 953, é
constituído por diversas dependências e passou por ampla reforma e
adequação. Construído para ser a
residência de padres da Companhia
de Jesus (jesuítas), o espaço foi historicamente denominado Casa da
Juventude e destinado à formação
de lideranças para a Igreja e a sociedade em geral, com foco na transformação social.
Na solenidade de inauguração,
marcaram presença o arcebispo de
Goiânia, Dom Washington Cruz; os
bispos auxiliares, Dom Levi Bonatto
e Dom Moacir Arantes; o reitor Wolmir Amado, a vice-reitora Olga Ronchi e os pró-reitores da PUC: Sônia

acesso a tudo de bom que a ciência
conquistou e à dignidade de vida.
Tudo isso debaixo de uma única
bandeira, a pontifícia”.
A professora Márcia também comunicou a incorporação do Instituto do Trópico Subúmido (ITS), que
coordena o Memorial do Cerrado, ao
colegiado da Proex. “Contamos mui-

to com todos os integrantes da equipe do ITS nesse processo de resiliência, agora junto à equipe da Proex. A
crise nos faz buscar ainda mais criatividade, reinventar, para que façamos
a diferença. Sigamos comprometidos
com o presente e o futuro. A Extensão, agora, ganha novo impulso para
desenvolver sua missão.”

Memorial e Capela
A PUC Goiás tem sua história de
60 anos construída a partir do empenho de muitas histórias de vida,
de leigos e religiosos, cuja união de
competências transformaram muitas outras histórias. Marcando a colaboração do padre Luis Palacín Gómez, foi inaugurado o Memorial Padre Palacín, na sede da Proex, para
manter viva a memória da sua contribuição aos estudos acadêmicos
de História, ao desenvolvimento de
Goiânia e região, a partir também da
orientação a estudantes pesquisadores da história de Goiás. No site da
Arquidiocese de Goiânia, leia artigo

do historiador Antônio César Caldas Pinheiro – doutor em História
e diretor do Instituto de Pesquisa e
Estudos Históricos do Brasil Central
(IPEHBC) da PUC Goiás, resgatando a biograﬁa do padre Palacín.
Outra inauguração ocorrida na
sede da Proex foi a da Capela Santo
Inácio, abençoada pelo arcebispo de
Goiânia, Dom Washington Cruz.
Ao ﬁnal da solenidade, foi realizado o lançamento de livro do reitor Wolmir Amado, intitulado Cartas do Reitor, publicado pela Editora da PUC Goiás. Veja resenha na
pág. 8.

na universidade e hoje são proﬁssionais honestos”, disse Dom Washington. O arcebispo ainda explicou que
“os Anjos da Guarda da cidade de
Goiânia, que completou 86 anos no
dia 24 de outubro, e da PUC Goiás,
que completou 60 anos no dia 17 de
outubro, têm a missão de livrar-nos
de todas as nossas adversidades e
guardar todos os nossos caminhos”.

Além do magníﬁco reitor Wolmir
Amado, da vice-reitora Olga Ronchi
e demais membros da Reitoria, diversas autoridades participaram da celebração, como o prefeito de Goiânia,
Iris Rezende e membros da comunidade universitária. Encerrando a programação comemorativa, foi servido
um almoço de confraternização aos
participantes. (Por Marcos Paulo Mota)

Missa em Ação de Graças
ram. Entre eles, o monsenhor Luiz
Gonzaga Lôbo, diretor do Instituto
de Filosoﬁa e Teologia Santa Cruz,
onde funciona o curso de Teologia
da PUC Goiás, e o padre David Pereira de Jesus, coordenador do curso
de Teologia.
“Celebramos os 60 anos da PUC
com louvor e dando graças a Deus
por tantas pessoas que se formaram

Fotos: PUC / Wagmar Alves

Após as inaugurações, os presentes se dirigiram ao Câmpus II da
PUC, no Jd. Mariliza, onde foi celebrada uma missa em ação de graças
pelos 60 anos da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, presidida
por Dom Washington Cruz; os dois
bispos auxiliares, Dom Levi e Dom
Moacir e diversos padres da Arquidiocese de Goiânia concelebra-
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MÊS MISSIONÁRIO EXTRAORDINÁRIO

No coração da Igreja – A Missão do Coração
Subsídio para a quarta 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 10,38-42
- 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”

Foto: Internet

HOJE TEREMOS A OPORTUNIDADE
DE CONHECER O TESTEMUNHO
DA SANTA PADROEIRA UNIVERSAL
DAS MISSÕES, SANTA TERESINHA
DO MENINO JESUS

Teresa Martin nasceu em Alençon,
França, em 2 de janeiro de 1873. É ﬁlha
de Luiz Martin e Zélia Guérin, canonizados em 2015. Após a morte da mãe,
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em 28 de agosto de 1877, mudou-se
com toda a família para a cidade de
Lisieux. Em peregrinação a Roma, pediu ao papa Leão XIII a autorização
para entrar com 15 anos no Carmelo
de Lisieux, onde duas de suas irmãs,
Paulina e Maria, já haviam entrado.
O papa concedeu. Ela entrou em 1888
e professou os seus votos em 8 de setembro de 1890. Foi colaboradora na
formação das noviças e incumbida de
acompanhar, mediante o sacrifício e
a oração, dois “irmãos missionários”,
oportunidade para consolidar a vocação apostólica e missionária que a
impelia a arrastar todos consigo ao
encontro do Senhor sedento de almas. Em 3 de abril de 1986, durante a
noite de Quinta-feira para Sexta-feira
Santa, teve uma primeira manifestação da doença que a levaria à morte.
Esse período foi determinante para
reconhecer, de modo deﬁnitivo, a sua
vocação no interior da Igreja, como
coração pulsante que é amado, que
ama e que faz amar. Morreu, em 30
de setembro de 1897, com apenas 24
anos. Foi canonizada por Pio XI em 17
de maio de 1925, dois anos mais tarde foi proclamada padroeira universal das missões, junto a São Francisco
Xavier. Em 19 de outubro de 1997, foi
proclamada doutora da Igreja por São
João Paulo II.
O caminho de santidade de Teresa
foi reforçado pela sua conﬁança em
Deus nos momentos de maior prova.
O ardor desta pequena grande santa
exprime-se na sua conﬁança total em
Deus e no seu desejo de estender a sua
própria experiência de encontro com
Ele a todos os irmãos, em um abraço
universal de comunhão. Esse ardor
é ateado e alimentado pela vida de
união com o seu Senhor, por meio da
oração incessante, da meditação da
sua Palavra, da vida sacramental e da
fraternidade vividas no mosteiro.
O maior desejo de Teresa, a santidade, é inseparável do desejo de
salvação para todos os seus irmãos,
com particular solicitude pelos mais
pobres. Teresa oferecia de bom grado os seus sofrimentos para apoiar a
vocação e a obra dos missionários. Ela
não se poupou durante a vida, mas o
seu grande zelo levou-a a exprimir o
desejo de nem sequer depois da morte
repousar, a ﬁm de continuar a viver a
sua missão pelos irmãos, conduzindo-os ao Amor, com uma determinação
ainda maior na sua condição de alma
profundamente unida ao seu Senhor.
Na relação epistolar com os mis-

sionários ‒ seus irmãos espirituais ‒ se
sublinha que as virtudes apostólicas
que lhes foram dadas pelo Senhor Jesus são usadas com maior desenvoltura em virtude da oração e do amor
postas à disposição deles por Teresa.
Ela insiste na beleza do pequeno caminho percorrido para chegar ao Coração do Senhor, a ﬁm de conduzir a
Ele todos os missionários e a as almas
que lhe foram conﬁadas.
DOUTRINA DOS APÓSTOLOS
Vamos ler o que o papa João Paulo
II nos ensina na Redemptoris Missio nos
números 42 e 78:
42. O homem contemporâneo acredita mais nas testemunhas do que nos
mestres, mais na experiência do que
na doutrina, mais na vida e nos fatos
do que nas teorias. O testemunho da
vida cristã é a primeira e insubstituível
forma de missão: Cristo, cuja missão
nós continuamos, é a “testemunha”
por excelência (Ap 1,5; 3,14) e o modelo do testemunho cristão. O Espírito
Santo acompanha o caminho da Igreja, associando-a ao testemunho que
Ele próprio dá de Cristo (cf. Jo 15, 2627). A primeira forma de testemunho
é a própria vida do missionário, da família
cristã e da comunidade eclesial, que torna visível um novo modo de se comportar. O missionário que, apesar dos
seus limites e defeitos humanos, vive
com simplicidade, segundo o modelo
de Cristo, é um sinal de Deus e das
realidades transcendentes. Mas todos
na Igreja, esforçando-se por imitar o
divino Mestre, podem e devem dar o
mesmo testemunho, que é, em muitos
casos, o único modo possível de se ser
missionário. O testemunho evangélico, a que o mundo é mais sensível, é o
da atenção às pessoas e o da caridade
a favor dos pobres, dos mais pequenos e dos que sofrem. A gratuidade
desse relacionamento e dessas ações,
em profundo contraste com o egoísmo
presente no homem, faz nascer questões precisas, que orientam para Deus
e para o Evangelho. Também o compromisso com a paz, a justiça, os direitos do homem, a promoção humana,
é um testemunho do Evangelho, caso
seja um sinal de atenção às pessoas e
esteja ordenado ao desenvolvimento
integral do homem.
78. Entre as várias formas de participação, ocupa o primeiro lugar a
cooperação espiritual: oração, sacrifício, testemunho de vida cristã. A
oração deve acompanhar os passos
dos missionários, para que o anúncio

da Palavra se torne eﬁcaz pela graça
divina. São Paulo, nas suas Cartas,
pede tantas vezes aos ﬁéis que rezem
por ele, para que lhe seja concedido
anunciar o Evangelho com conﬁança
e coragem. À oração deve-se juntar
o sacrifício: o valor salvíﬁco de qualquer sofrimento, aceito e oferecido a
Deus por amor, brota do sacrifício de
Cristo, que chama os membros do Seu
Corpo místico a associarem-se aos
seus padecimentos, a completá-los na
sua própria carne (cf. Cl 1,24). O sacrifício do missionário deve ser partilhado e apoiado pelo dos ﬁéis. Por
isso, àqueles que desempenham o seu
ministério pastoral junto dos doentes,
recomendo que sejam instruídos sobre o valor do sofrimento, encorajando-os a oferecê-lo a Deus pelos missionários. Com essa oferta, os doentes tornam-se também missionários,
como sublinham alguns movimentos
surgidos entre eles e para eles. Nessa perspectiva é que a Solenidade de
Pentecostes, que assinala o início da
missão da Igreja, é celebrada, em algumas comunidades, como “jornada
do sofrimento pelas Missões”.
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 Pai-Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai)
Canto de paz (com o gesto de paz entre os
participantes)
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REGIONAL

“Queremos ser cristãos em comunidades eclesiais missionárias” é
o compromisso assumido pelo Regional Centro-Oeste, em Assembleia

A

conteceu, nos dias 18 a 20 de
outubro, no Centro Pastoral
Dom Fernando (CPDF), em
Goiânia, a XX Assembleia
Eclesial do Regional Centro-Oeste da
CNBB. O evento contou com a participação de mais de cem pessoas, entre
bispos, padres, diáconos, religiosos
(as), e leigos (as) representantes das
12 dioceses, do Ordinariado Militar
do Brasil e das pastorais, movimentos
e organismos do Regional.
Padre Francisco Agamenilton, administrador diocesano de Uruaçu, e
padre Cristiano Faria dos Santos, da
Arquidiocese de Goiânia, foram os
assessores do evento. Eles se debruçaram sobre o tema “Desaﬁos da Evangelização no mundo urbano” e o lema
“Hoje preciso ﬁcar na sua casa” (Lc
19,5) à luz das novas Diretrizes Gerais
da Ação Evangelizadora da Igreja no
Brasil (DGAE).
Em sua exposição, padre Cristiano
apresentou o resultado dos dados coletados por meio da Pesquisa de Opinião feita pelo Regional nos meses de
agosto e setembro, sobre a realidade
social e eclesial no estado de Goiás e
no Distrito Federal. Padre Cristiano
disse que para evangelizar nos tempos atuais, a Igreja precisa entender a
realidade urbana. “Essa realidade do
mundo urbano impacta na ação pastoral da Igreja e, por isso, é um desaﬁo”, disse. Segundo o assessor, é nessa
realidade da vida agitada da cultura
urbana que a Igreja precisa evangelizar. “Somos desaﬁados a evangelizar
nessa realidade e ela precisa da nossa
presença, seja nas igrejas, nos condomínios e nas pequenas comunidades.
O Evangelho deve ser levado a todas
as pessoas”, esclareceu.
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Essas pequenas comunidades,
conforme padre Cristiano, são chamadas pelas novas DGAE de comunidades eclesiais missionárias. “É
a forma de dizermos a toda a Igreja
que cada movimento, cada pastoral,
cada grupo, precisa ser um instrumento de evangelização da Igreja.”
Ele ressaltou que as novas diretrizes
da ação evangelizadora convocam
toda a Igreja a resgatar as suas raízes. “A Igreja quer nos recordar que,
desde os primórdios, nós nos funda-

Padre Agamenilton, por sua vez, disse que é preciso ouvir a voz da Igreja e
ir. “A Igreja é chamada a evangelizar na
cultura urbana. Deus quer ficar na nossa casa, que é esse mundo urbano, para
que tenhamos alegria plena.” Segundo
ele, as perguntas a que precisamos responder para que a evangelização aconteça no mundo urbano são: o que é?
Como fazer? O que fazer? Por que fazer?.

mos em comunidades missionárias:
pequenas comunidades que saiam
em missão para anunciar o Evangelho. Lá na origem da Igreja, no tempo apostólico, isso era muito claro,
porque éramos uma Igreja pequena.
Com o passar do tempo, nós crescemos e nos tornamos uma instituição
eclesial presente no mundo todo.
Pode ser que em algum momento
da nossa caminhada nós perdemos
aquele sinal distintivo de sermos comunidade eclesial missionária.”

“Nos deparamos com esse contexto da
cultura urbana. Mudou? Mudou. É um
tempo diferente daquele dos nossos bisavós, avós e até mesmo do tempo de
criança das pessoas que estão aqui. Ainda que essa temática da cultura não seja
uma novidade, pois já se falava da Pastoral Urbana em 1979 (Puebla); e, agora,
estamos aqui com essa temática, temos
feito esse processo e, diante dessa situação mudada, é preciso modificar o jeito
de evangelizar”, explicou.
Ao fim do evento, o presidente do

Foto: Fúlvio Costa

FÚLVIO COSTA

Regional Centro-Oeste, Dom Waldemar
Passini Dalbello, fez um balanço positivo e provocativo sobre os desafios da
evangelização no mundo urbano. “A
compreensão se sucedeu numa grande
comunhão ao redor das escolhas feitas
ao final da Assembleia, escolhas que o
regional se compromete em assumir
para que as comunidades eclesiais cresçam entre nós, em número, em qualidade de vida cristã e de missão”, declarou.
Já para nosso arcebispo, Dom
Washington Cruz, a cultura urbana traz
desafios que precisam ser superados,
como o individualismo, que leva as
pessoas a não se sentirem famílias. “O
homem esquece a dimensão transcendental, porque está rodeado de prédios,
carros e ônibus, nada que possa chamar
a sua atenção para o sobrenatural, a não
ser alguma torre de Igreja que tenha
pela cidade.” Ele ressaltou, porém, que
há aspectos positivos também. “Vejo
muita coisa boa acontecendo. Apesar
desses desafios, nós temos um projeto
de formar cada vez mais comunidades
de famílias numa rua, numa mesma paróquia, dentro de uma mesma comunidade fazer pequenas comunidades. Esse
é o nosso desafio”, justificou.
O conteúdo da Carta compromisso
destaca que, em unidade, as dioceses
presentes no Regional Centro-Oeste
querem responder aos desafios da evangelização no mundo urbano a partir de
cinco pontos fundamentais para o quadriênio 2019-2023: motivar as pastorais,
movimentos, organismos e serviços;
propor itinerários e elaborar subsídios
que favoreçam a animação bíblica; formar Ministros Leigos da Palavra, com
espírito missionário; capacitar leigos no
conhecimento da Doutrina Social da
Igreja; implantar e aperfeiçoar os Conselhos Missionários em todos os níveis:
paroquial, arqui/diocesano e regional.
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LEITURA ORANTE

“Esta é a vontade de Deus,
a vossa santificação” (1Ts 4,3)

Siga os passos para a leitura orante:

Foto: Internet

Texto para oração: Mt 5,1-12a (página 1205 ‒ Bíblia
das Edições CNBB)

VALDEIR GOMES NEVES (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o próximo domingo, celebraremos a solenidade de Todos os
Santos, por aqueles que já se encontram na glória celeste. Eles
são nossos intercessores e modelos. Como
eles, queremos também alcançar o céu e
eternamente cantar louvores a Deus (cf. Prefácio de Todos os Santos).
O texto bíblico, que ilumina o Mistério
de Deus na vida dos santos, encontra-se no
Evangelho segundo Mateus. Nele, São Mateus narra uma ocasião em que Jesus ensina
seus discípulos. Os santos são verdadeiros
discípulos de Jesus Cristo. Eles escutam e
vivem o que o Mestre ensina.
Nesse texto bíblico, Jesus apresenta ainda uma lista das bem-aventuranças, isto é,

1. Preparação: recolha-se em um lugar silencioso.
Faça, com calma, o sinal da cruz e peça o auxílio
do Divino Espírito Santo.
2. Leitura atenta: leia o texto bíblico em voz alta e
sem pressa. Releia-o uma ou mais vezes. Repita
os trechos que chamaram a sua atenção.

lista de felicidades. Mas essas felicidades
são recompensa às exigências e durezas que
as antecedem. A felicidade é a alegria da
Ressurreição, mas que é antecedida pelas
durezas e exigências da vida, as cruzes.
Não há alegria da Ressurreição sem a
dureza da cruz. Foi assim na vida de nosso
Senhor e Mestre e na vida dos santos. Será
assim também na nossa. Mas nem por isso
desanimamos, porque será grande a nossa
recompensa no céu (cf. Mt 5,12).

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Ef 2,19-22; Lc 6,12-19. 3ª-f.: Rm 8,18-25; Lc 13,18-21. 4ª-f.: Rm 8,26-30; Lc 13, 22-30. 5ª-f.:
Rm 8,31b-39; Lc 13,31-35. 6ª-f.: Rm 9,1-5; Lc 14,1-6. Sábado: Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos: Is 25,6a.7-9; Rm
8,31b-35.37-39; Jo 11,17-27. Domingo: 31º DTC - Todos os Santos, solenidade – Ap 7,2-4.9-14; 1Jo 3,1-3; Lc 14,12-14.

3. Contemplação: louve a Deus. Agradeça-o pela
intercessão dos santos e pela possibilidade de
também ser santo.
4. Ação: A Palavra de Deus é viva e eﬁcaz (cf. Hb
4,12). Ela transforma nossa vida. O que ainda preciso melhorar para viver santamente e alcançar a
Felicidade Eterna?
31° Domingo do Tempo Comum ‒ Ano C. Todos os
Santos, solenidade. Liturgia da Palavra: Ap 7,2-4.914; Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6 (R/. cf. 6); 1Jo 3,1-3; Mt 5,112a (Bem-aventuranças).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
Lançado na comemoração dos 60 anos da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, no último dia 23, esse livro reúne as cartas que o professor
Wolmir Amado enviou aos docentes e funcionários da PUC, no início de
cada semestre, durante os 17 anos de sua gestão como reitor, somados
até agora. As correspondências abrangem vários temas e dimensões institucionais, mas também trazem consigo variados assuntos, relacionando
a sociedade, a Igreja e a Universidade – circunstanciados e datados –, o
que certamente faz desse livro uma importante fonte histórica. Na dedicatória, o primeiro agradecimento foi dirigido a Dom Washington Cruz,
arcebispo de Goiânia e grão-chanceler da Universidade, por ser “presença
constante e porto seguro”.
Autor: Prof. Womir Therezio Amado
Editora: PUC Goiás
Onde encontrar: Livraria Espaço Acadêmico – Rua 266, n. 722, Área I da
PUC Goiás – St. Leste Universitário. Telefone: (62) 98230-1212
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