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A santidade no mundo atual é para todos e todas
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PALAVRA DO ARCEBISPO

ALEGRAI-VOS E EXULTAI
Caros irmãos e irmãs,

T

odos os anos, no dia 1º de novembro, a Igreja celebra a Solenidade de Todos os Santos.
Segundo a tradição, ela foi colocada neste dia para contrapor um
costume dos povos celtas ingleses que,
quando pagãos, celebravam, no 31 de
outubro, as bruxas e os espíritos que
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
vinham se alimentar e assustar as pesArcebispo Metropolitano de Goiânia
soas nessa noite. Na solenidade, a Igreja militante honra a Igreja triunfante
do Céu “celebrando, numa única solenidade, todos os Santos” –
como diz o sacerdote na oração da Missa – para render homenagem àquela multidão de Santos que povoam o Reino dos Céus,
que São João viu no Apocalipse (Ap 7,4-14).
Recentemente, o papa Francisco escreveu a Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate, para lembrar-nos do chamado à santidade que é feita a todo cristão e à necessidade de nós, cristãos de
hoje, respondermos a esse chamado. No contexto da celebração
de Todos os Santos, gostaria de colocar em evidência algumas
das ideias comunicadas pelo papa no seu documento.
A primeira delas é o chamado universal à santidade, que consiste, como aﬁrmou o papa, na conﬁguração a Jesus na vivência
das Bem-aventuranças (GE, n. 65-109). As Sagradas Escrituras,
desde o Antigo Testamento, já indicavam o chamado à santidade
feito por Deus a todos: “Sede santos, porque eu, o Senhor vosso
Deus, sou santo” (Lv 19,2). Ao longo dos tempos, porém, essa
verdade foi perdendo sua força. Providencialmente, desde o século XVIII, com Santo Afonso Maria de Ligório e outros santos,
passando pelo Concílio Vaticano II, com o documento Lumen
Gentium (n. 39-42), a Igreja fez ressoar novamente o convite a
todos os cristãos para empreender decididamente esse caminho
de santiﬁcação pessoal.
O caminho de santiﬁcação tem, no mundo atual, segundo
o papa, algumas características marcantes. Aquele que busca a
santidade deve aprender a suportar com paciência e mansidão as
adversidades da vida (GE, n. 112-121), vivendo-as com alegria e
sentido de humor (GE, n. 112-128). Ao mesmo tempo, a santidade exige, em nossos dias, grande coragem e ousadia para remarmos contra a corrente (GE, n. 129-139). Tudo isso só se consegue
a partir de uma profunda vida comunitária (GE, n. 140-146) e em
estado de oração constante (GE, n. 147-157).
O caminho em busca da santidade, como conﬁguração a Cristo, não é sem obstáculos. Nele, aparece sempre o demônio como
tentador e inimigo do projeto de Deus, aquele que é homicida
(Jo 8,44) desde o princípio e que tenta nos desviar do caminho
do Senhor. Ele não é um mito ou ﬁgura de linguagem, mas um
anjo mal, decaído, um ser que está tentando sempre nos tirar,
fazer errar o passo (GE, n. 160-161). Por isso, a procura da santidade exige que vivamos num estado constante de luta e vigilância (GE, n. 159), despertos e conﬁantes na providência de Deus
(GE, n. 162-163), para não cairmos na corrupção espiritual (GE,
n. 164-165). É mister, portanto, que procuremos sempre discernir os sinais do espírito que nos move, para seguirmos somente
o Espírito Santo (GE, n. 166).
Procuremos tenazmente a santidade. Assim, gozaremos daquela alegria prometida a quem é perseguido por causa do Reino
de Deus (Mt 5,12), junto com todos os santos que celebramos
nesta bela data solene.
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Editorial
A Igreja celebra, neste domingo, 3
de novembro, a Solenidade de Todos
os Santos. A data é especial para todos
os cristãos porque estamos em peregrinação na terra, rumo à Pátria Celeste,
na busca constante pela santidade que
é concedida pelo Senhor a todos nós.
Para reﬂetir sobre o assunto, trazemos
como reportagem de capa, a Exortação
Apostólica do papa Francisco sobre o
chamado à santidade no mundo atual –
Gaudete et Exsultate (Alegrai-vos e Exultai ‒ Mt 5,12). No texto, o Santo Padre
deixa claro que a santidade é um caminho posto a todos nós. Para aprofundar
no conteúdo da obra, selecionamos as

principais reﬂexões de Francisco sobre
o tema. Ainda nesta edição, conﬁra as
coberturas do ﬁm de semana, com destaque para o Dia Nacional da Juventude, celebrado em nossa arquidiocese,
e as conclusões do Sínodo dos Bispos
para a Amazônia.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Missa é celebrada na Catedral
pelos 86 anos de Goiânia
Dom Moacir Silva Arantes, bispo auxiliar de Goiânia, presidiu Santa Missa
na noite do dia 24 de outubro, pelo aniversário de 86 anos da capital. Logo no
início da celebração, na Catedral Metropolitana, o bispo destacou que Goiânia
é uma cidade com vocação para a acolhida. “Nesta missa, queremos agradecer ao Senhor por esses 86 anos e para
suplicar a ele que esta cidade continue
ﬁel à sua vocação originária e que possa desenvolver-se na solidariedade, na
fraternidade, na busca pelo desenvolvimento digno, honesto e justo”, aﬁrmou.
O presidente da celebração também
aﬁrmou que são nossos atos que constroem ou destroem a cidade. “Nós somos parte disso e construímos a cidade
com as nossas comunidades. Nós diminuímos a cidade com os nossos defeitos, por isso somos chamados a pedir
perdão a Deus pelos nossos pecados.

Foto: Fúlvio Costa
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Nós que queremos uma cidade mais
sadia e melhor, precisamos também ser
mais sadios e melhores. Diante do Senhor, ouçamos o chamado dele para a
conversão pessoal”, disse.
O pároco da Catedral, padre Carlos
Gomes, os vigários padre Sebastião
Romário e padre Geraldo concelebraram. O diácono Fernando serviu ao altar. O governo de Goiás enviou Edival
Lourenço, secretário de Cultura do estado, para representá-lo.
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Cardeal Sergio da Rocha fala sobre a Exortação
Christus Vivit para estudantes da PUC Goiás
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Pastoral Familiar é tema da
Reunião Mensal de Pastoral

destaca: “Precisamos ter cuidado para não falar
genericamente sobre os jovens, pois a realidade
juvenil é diversa, plural, do ponto de vista cultural, social, comunitário etc., e precisa ser pensada diante da realidade de cada país e região”.
Após explanação do tema, houve momento de interação com o público, que pôde fazer
perguntas ao cardeal e aos demais integrantes
da mesa simbólica: o Pe. Davi Pereira de Jesus,
coordenador do curso de Teologia; Dom Levi
Bonatto, bispo auxiliar da Arquidiocese de
Goiânia, e a pró-reitora de Graduação da PUC,
Profa. Sônia Margarida Gomes Sousa.
Em resposta a uma das questões, Dom Sergio disse que os jovens esperam da Igreja acolhimento, e as comunidades devem acolher
os jovens, de forma que sejam para eles testemunhas do amor de Deus, comunicadores da
mensagem salvíﬁca de Cristo, e de que Ele vive!
Mas o cardeal também conclamou os jovens a
superar o individualismo e abrir espaço para
serem acolhidos.

Ambulatório São Leopoldo comemora
19 anos de atendimento gratuito

O Setor Juventude da Arquidiocese de
Goiânia realizou, no dia 25 de outubro, no
estacionamento da Área 2 da PUC Goiás, o
Festival da Juventude em celebração ao Dia
Nacional da Juventude (DNJ). O evento foi
uma iniciativa do Setor para celebrar a importância da data, destacando o papel protagonista do jovem nos meios em que atua. O
DNJ contou com a presença de representantes
dos diversos grupos e movimentos juvenis da
arquidiocese e foi marcado por momentos de
animação, com a presença de cantores e grupos musicais, dos próprios grupos e movimentos de jovens da arquidiocese, entre eles o
ministério Shalom de Goiânia e o grupo Sambaê Cristão, que agitaram a noite celebrativa.
Além de muita animação e louvor, o evento
teve, em sua programação, a oração do santo
terço e atendimento de conﬁssões e aconselhamento espiritual, contando com uma capela
para adoração. Na praça de alimentação, os
jovens puderam se socializar.
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Jovens celebram o
Dia Nacional da Juventude

O tema trabalhado foi o Evangelho de Lucas (7,14): “Jovem, eu te digo: levanta-te”, buscando convidar os jovens para se reabastecerem da graça de Deus e serem ﬁrmes na fé em
sua caminhada cotidiana.
O festival foi encerrado com adoração ao
Santíssimo Sacramento e um pocket show com o
cantor Davidson Silva, da comunidade Shalom.
Para a entrada no evento foi pedido um quilo de
alimento, que será destinado a uma instituição
de caridade. Ao todo, foram arrecadados 220kg.

Foto: Suzany Marques

O cardeal Sergio da Rocha, arcebispo de Brasília, relator geral do Sínodo dos Bispos sobre a
Juventude, proferiu palestra sobre a Exortação
Apostólica pós-sinodal Christus Vivit, do papa
Francisco, no dia 18 de outubro, para acadêmicos da Escola de Formação de Professores e
Humanidades da PUC Goiás, que inclui entre
seus cursos o de Teologia. A atividade integrou
a programação comemorativa dos 60 anos da
universidade, dentro do Congresso de Ciência
e Tecnologia.
A Christus Vivit foi dirigida aos jovens e a
todo povo de Deus. Dom Sergio falou sobre o
alerta que a exortação do papa faz, para o risco
de se olhar a juventude como se ela estivesse na
sala de espera. “A Juventude não é só o futuro,
é o hoje da história”, aﬁrmou, defendendo que a
visão e o discurso sobre a juventude não devem
ser reduzidos aos seus problemas ‒ pois esses
são próprios da vida e os problemas da sociedade reﬂetem nos jovens ‒, mas é preciso considerar suas potencialidades e dinamismo. O cardeal

A Reunião Mensal de Pastoral do mês de outubro,
realizada sempre na Cidade da Comunhão ‒ Centro
Pastoral Dom Fernando, trouxe como reﬂexão a Pastoral
Familiar e a evangelização das famílias, com intuito de
ressaltar o trabalho dessa pastoral nas paróquias e entender como ela é um importante auxílio para as famílias.
A reunião teve início com a oração das Laudes, conduzida pelo arcebispo de Goiânia, Dom Washington
Cruz, que comentou sobre a alegria em ter conhecido
e convivido com alguns santos, como Santa Dulce dos
Pobres. O arcebispo foi pároco da santa por dez anos.
Ele contou também que participou de quatro Visitas Ad
Liminas (visitas dos bispos do regional aos túmulos dos
apóstolos Pedro e Paulo com periodicidade quinquenal).
Na reunião, Dom Moacir Silva Arantes, bispo auxiliar de Goiânia, disse que “a missão da Pastoral Familiar
é o cuidado da Igreja com o seu povo e o anúncio do
Reino de Deus, bem como promover a pessoa em todas
as etapas e circunstâncias da vida e defender os valores
cristãos para o matrimônio e os relacionamentos pessoais e familiares.”

No dia 18 de outubro, Dia de São Lucas Evangelista,
padroeiro dos médicos, foi comemorado o aniversário
de 19 anos do Ambulatório São Leopoldo, da Paróquia
São Paulo Apóstolo, com Santa Missa em Ação de Graças, presidida pelo padre João Batista de Freitas, vigário
paroquial.
O ambulatório foi criado no ano 2000, pelo então
pároco da Paróquia São Paulo Apóstolo, padre Geraldo
Dias, juntamente com alguns leigos e também médicos
que apoiaram a ideia do padre.
Emanuel Nunes de Almeida é o coordenador do
Ambulatório São Leopoldo. Segundo ele, o ambulatório
conta hoje com mais de 27 médicos em diversas especialidades e alguns deles estão desde o início do projeto.
“Temos 27 médicos atendendo aqui em nosso ambulatório voluntariamente, e alguns estão desde que começamos há 19 anos, como a dermatologista, Dra. Fernanda Carrijo, o ortopedista, Dr. Kleverson Rodrigues
Pinheiro e o clinico geral, Dr. Nilson Alves”, comentou.
O ambulatório atende de forma gratuita mais de 400
pessoas por mês, em diversas áreas da medicina, como
dermatologia, ortopedia, pediatria, gastrologia, cardiologia, neurologia, urologia, ginecologia e oncologia.
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Ser Santo
é ser grande aos
olhos de Deus

FÚLVIO COSTA

N

este dia 3 de novembro,
em que celebramos a
Solenidade de Todos os
Santos, apresentamos em
tópicos as principais reﬂexões do
papa Francisco sobre a santidade
no mundo atual. Em abril de 2018,
o Santo Padre lançou sua terceira
Exortação Apostólica e, sobre ela,
como nas demais exortações, podemos dizer algo muito confortante: embora apresente um conteúdo
denso, sobressai uma linguagem de
fácil entendimento, pois seu objetivo é atingir todo o povo de Deus nos
rincões mais distantes onde a Igreja
está presente. O termo Gaudete et Exsultate (Alegrai-vos e Exultai) foi retirado do Evangelho de Mateus 5,12.
A primeira impressão sobre o
documento é que Francisco fala dos
santos canonizados, dignos dos altares – somente. Sim, fala deles também, mas não somente para exaltar
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a dignidade desses cristãos que viveram exemplarmente o Evangelho.
Seu objetivo ﬁnal são os ﬁéis, beneﬁciários e destinatários da santidade.
Trata-se, portanto, da proposição,
sempre renovada, do ideal de santidade, mesmo em meio às diﬁculdades do tempo presente.
Não há limite para buscar constantemente a santidade. Ser santo é
ser grande aos olhos de Deus, conforme o papa Francisco. “O Senhor
quer-nos santos e espera que não
nos resignemos com uma vida medíocre, superﬁcial e indecisa” (cf.
GE, 1). A busca da santidade é um
caminho que, na exortação, o papa
diz que é inseparável da construção
do Reino: “procurai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça” (Mt 6,33).
A santidade, pois, requer adesão total a Cristo: “Não te santiﬁcarás sem
te entregares de corpo e alma, dando o melhor de ti neste compromis-

O apelo à plenitude da vida cristã e à perfeição
da caridade se dirige a todos os fiéis cristãos.
A perfeição cristã só tem um limite: ser ilimitada”
(Catecismo da Igreja Católica, 2028)
so” (GE, 25). O contrário disso resulta também em um caminho oposto
ao da santidade. “Um compromisso
movido pela ansiedade, o orgulho, a
necessidade de aparecer e dominar,
certamente, não será santiﬁcador. O
desaﬁo é viver de tal forma a própria doação, que os esforços tenham
um sentido evangélico e nos identiﬁquem cada vez mais com Jesus
Cristo” (GE, 28).

A seguir, apresentamos alguns
trechos da exortação. Um ponto
crucial do texto se faz importante
mencionar: Francisco nos conduz a
uma santidade que está impregnada
em nossas vidas, não em atos grandiosos, mas em situações simples
do cotidiano, da vida em família,
no trabalho, na Igreja, nas comunidades. Enﬁm, em nossas ações que
transformam vidas.
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CAPA
AMOR E COMUNHÃO
Não devo carregar sozinho o que, na realidade,
nunca poderia carregar sozinho. Os numerosos
santos de Deus protegem-me, amparam-me e
guiam-me! (GE, 4).

OS SANTOS AO PÉ DA PORTA
Não pensemos apenas nos que já estão beatificados ou canonizados. O Espírito Santo derrama a santidade, por toda a parte, no santo povo
fiel de Deus (GE, 6).

COTIDIANO
Gosto de ver a santidade no povo paciente de
Deus: nos pais que criam os seus filhos com tanto amor, nos homens e nas mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a
sorrir (GE, 7).

O SENHOR CHAMA
Munidos de tantos e tão grandes meios de salvação, todos os fiéis, seja qual for a sua condição
ou estado, são chamados pelo Senhor à perfeição do Pai, cada um por seu caminho (GE, 10).

À LUZ DO MESTRE
A palavra “feliz” ou “bem-aventurado” torna-se sinônimo de “santo”, porque expressa que
a pessoa fiel a Deus e que vive a sua Palavra
alcança, na doação de si mesma, a verdadeira
felicidade (GE, 64).

FELIZES OS QUE CHORAM
“Chorai com os que choram” (Rm 12,15). Saber
chorar com os outros: isso é santidade (GE, 76).
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FELIZES OS POBRES EM ESPÍRITO
Chama-nos a compartilhar a vida dos mais necessitados, a vida que levaram os apóstolos e,
em última análise, a configurar-nos a Jesus, que,
“de rico que era, tornou-se pobre” (2Cor 8,9). Ser
pobre no coração: isso é santidade (GE, 70).

FELIZES OS QUE TÊM FOME E
SEDE DE JUSTIÇA
“Aprendei a fazer o bem, buscai o que é correto, defendei o direito do oprimido, fazei justiça para o órfão, defendei a causa da viúva” (Is
1,17). Buscar a justiça com fome e sede: isso é
santidade (GE, 79).

FELIZES OS MISERICORDIOSOS
“Não devias tu também ter compaixão do teu
companheiro, como eu tive compaixão de ti?”
(Mt 18,33). Olhar e agir com misericórdia: isso é
santidade. (GE, 82).

CAMINHO COMUNITÁRIO
A santificação é um caminho comunitário,
que se deve fazer dois a dois. Reflexo disso
temos em algumas comunidades santas. Em
várias ocasiões, a Igreja canonizou comunidades inteiras, que viveram heroicamente o
Evangelho (GE, 141).

VIDA ORANTE
O santo é uma pessoa com espírito orante, que
tem necessidade de comunicar-se com Deus. É
alguém que não suporta asfixiar-se na imanência fechada deste mundo e, no meio dos seus
esforços e serviços, suspira por Deus, sai de si
erguendo louvores e alarga os seus confins na
contemplação do Senhor (GE, 147).
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Aprovados todos os 120 pontos do
Documento Final do Sínodo da Amazônia
Foto: Agência Reuters

efesa dos povos indígenas, rito amazônico, novos
ministérios, diaconado das mulheres, inculturação e
ecologia integral são alguns dos temas que passaram
pela aprovação da Assembleia do Sínodo para Amazônia, depois de três semanas de discussões.

Veja, abaixo, os principais assuntos aprovados
SACERDÓCIO
O Documento ﬁnal propõe “estabelecer critérios e regras por parte da
autoridade competente, para ordenar
sacerdotes homens idôneos e reconhecidos pela comunidade, que tenham um
diaconado permanente fecundo e recebam uma formação adequada para o
presbiterado, permitindo ter uma família legitimamente constituída e estável,
para promover a vida da comunidade
cristã através da pregação da Palavra e
da celebração dos sacramentos nas áreas
mais remotas da região amazônica”.
PARTICIPAÇÃO DA
MULHER / DIACONADO
A assembleia optou por continuar as
reﬂexões e acompanhar a “Comissão de
estudo sobre o diaconado das mulheres”, criada, em 2016, pelo papa Francisco, e “aguardar seus resultados”.
O Sínodo evidencia que em inúmeras
consultas na Amazônia foi solicitado
“o diaconado permanente para as mulheres”, tema muito presente durante
os trabalhos no Vaticano. O Documento dedica amplo espaço à presença das
mulheres.
DIACONADO PERMANENTE
Foram deﬁnidos como urgentes a
promoção, a formação e o apoio aos
diáconos permanentes. O diácono, sob
a autoridade do bispo, está a serviço
da comunidade e deve hoje promover
a ecologia integral, o desenvolvimento
humano, a pastoral social e o serviço a
quem se encontra em situações de vulnerabilidade e pobreza, conﬁgurando-o
a Cristo.
FORMAÇÃO DOS SACERDOTES
A formação dos sacerdotes deve ser
inculturada: a exigência é preparar pastores que vivam o Evangelho, conheçam as leis canônicas, sejam compassivos como Jesus: próximos às pessoas,
capazes de escuta, de curar e consolar,
sem buscar se impor, manifestando a
ternura do Pai. Também no âmbito da
formação ao sacerdócio se deseja a inclusão de disciplinas como a ecologia
integral, a ecoteologia, a teologia da
criação, as teologias indígenas, a espiritualidade ecológica, a história da Igreja
na Amazônia, a antropologia cultural
amazônica.
AS DORES DA AMAZÔNIA: O GRITO DA
TERRA E O GRITO DOS POBRES
É extensa a página amarga sobre
migração, que na Amazônia articula-se
em três níveis: mobilidade de grupos
indígenas em territórios de circulação
tradicional; deslocamento forçado de
populações indígenas; migração internacional e refugiados. Para todos esses
grupos, é necessário um cuidado pastoral transfronteiriço capaz de incluir o
direito à livre circulação.
CONVERSÃO PASTORAL
A referência à natureza missionária
da Igreja também é central: a missão não
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é algo opcional, lembra o texto, porque
a Igreja é missão e a ação missionária é
o paradigma de toda obra da Igreja. Na
Amazônia, ela deve ser “samaritana”, ou
seja, ir ao encontro de todos e “inculturada” entre os povos a que serve. É importante passar de uma pastoral “de visita” a
uma pastoral “de presença permanente”.
O SACRIFÍCIO DOS
MISSIONÁRIOS MÁRTIRES
O Sínodo não esquece os muitos missionários que deram a vida para transmitir o Evangelho na Amazônia, cujas
páginas mais gloriosas foram escritas
pelos mártires. Ao mesmo tempo, o Documento lembra que o anúncio de Cristo na região realizou-se muitas vezes em
conivência com os poderes opressores
das populações. Por esse motivo, hoje,
a Igreja tem “a oportunidade histórica”
de se distanciar das novas potências colonizadoras, ouvindo os povos amazônicos e exercendo sua atividade profética “de forma transparente”.
DIÁLOGO ECUMÊNICO E INTER-RELIGIOSO
Nesse contexto, foi dada grande importância ao diálogo ecumênico e inter-religioso: “Caminho indispensável da
evangelização na Amazônia”, aﬁrma o
texto sinodal, ele deve partir, no primeiro caso, da centralidade da Palavra de
Deus para iniciar verdadeiros caminhos
de comunhão.
URGÊNCIA DE UMA PASTORAL INDÍGENA
E DE UM MINISTÉRIO JUVENIL
O Documento também recorda a urgência de uma pastoral indígena que tenha um lugar especíﬁco na Igreja: é necessário criar ou manter, de fato, “uma
opção preferencial pelas populações
indígenas”, dando também maior impulso missionário às vocações autóctones, porque a Amazônia também deve
ser evangelizada pelos amazônicos. Depois, dar espaço aos jovens amazônicos,
com suas luzes e sombras.
PASTORAL URBANA E AS FAMÍLIAS
O texto conclusivo do Sínodo se detém no tema da Pastoral Urbana, com
um foco particular nas famílias: nas periferias da cidade, elas sofrem pobreza,
desemprego, falta de moradia, além de
vários problemas de saúde. Torna-se,
portanto, necessário defender o direito
de todos à cidade como desfrute justo
dos princípios de sustentabilidade, democracia e justiça social.
CONVERSÃO CULTURAL
A inculturação e a interculturalidade são instrumentos importantes, prossegue o Documento, para alcançar uma
conversão cultural que leva o cristão a
ir ao encontro do outro, para aprender
com ele.
DEFENDER A TERRA É DEFENDER A VIDA
“A defesa da terra”, lê-se no documento, “não tem outro objetivo a não
ser a defesa da vida” e se baseia no princípio evangélico da defesa da dignidade

humana. Portanto, devemos respeitar os
direitos à autodeterminação, à delimitação dos territórios e à consulta prévia,
livre e informada dos povos indígenas.
TEOLOGIA INDÍGENA E PIEDADE POPULAR
Na perspectiva da inculturação, isto
é, da encarnação do Evangelho nas culturas indígenas, é dado espaço à teologia indígena e à piedade popular,
cujas expressões devem ser valorizadas,
acompanhadas, promovidas e, às vezes,
“puriﬁcadas”, pois são momentos privilegiados de evangelização que devem
conduzir ao encontro com Cristo.
CRIAR UMA REDE DE COMUNICAÇÃO
ECLESIAL PAN-AMAZÔNICA
Concretamente, o texto sinodal sugere a criação de uma Rede de Comunicação Eclesial Pan-Amazônica, de uma
rede escolar de educação bilíngue e de
novas formas de educação também à
distância.
CONVERSÃO ECOLÓGICA
Diante de “uma crise social e ambiental sem precedentes”, o Sínodo
apela a uma Igreja amazônica capaz de
promover uma ecologia integral e uma
conversão ecológica, segundo a qual
“tudo está intimamente conectado”.
ECOLOGIA INTEGRAL, ÚNICO
CAMINHO POSSÍVEL
A esperança é que, reconhecendo “as
feridas causadas pelo ser humano” ao
território, sejam procurados “modelos
de desenvolvimento justo e solidário”.
Isto traduz-se numa atitude que colegia
o cuidado pastoral da natureza à justiça
para com as pessoas mais pobres e desfavorecidas da terra.
DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS É
UMA NECESSIDADE DE FÉ
Defender e promover os direitos humanos, além de ser um dever político e
uma tarefa social, é uma exigência de fé.
Diante deste dever cristão, o Documento denuncia a violação dos direitos humanos e a destruição extrativista.
IGREJA ALIADA DAS COMUNIDADES
AMAZÔNICAS
O apelo é à responsabilidade: todos
somos chamados à custódia da obra
de Deus. Os protagonistas do cuidado,
proteção e defesa dos povos são as próprias comunidades amazônicas. A Igreja é sua aliada, caminha com eles, sem
impor um modo particular de agir.
DEFESA DA VIDA
O Documento reaﬁrma o empenho
da Igreja em defender a vida “desde a
concepção até o seu ﬁm” e em promo-

ver o diálogo intercultural e ecumênico
para conter as estruturas de morte, pecado, violência e injustiça.
PECADO ECOLÓGICO E DIREITO
À ÁGUA POTÁVEL
Proposta a deﬁnição de “pecado ecológico” como “ação ou omissão contra
Deus, contra o próximo, a comunidade,
o meio ambiente”, as futuras gerações e
a virtude da justiça.
NOVOS CAMINHOS DE CONVERSÃO
SINODAL
Superar o clericalismo e as imposições arbitrárias, reforçar uma cultura
do diálogo, da escuta e do discernimento espiritual, responder aos desaﬁos
pastorais. São essas as características
sobre as quais se deve fundar uma conversão sinodal à qual a Igreja é chamada para avançar em harmonia, sob o
impulso do Espírito viviﬁcante e com
audácia evangélica.
SINODALIDADE, MINISTERIALIDADE,
PAPEL ATIVO DOS LEIGOS E VIDA
CONSAGRADA
O desaﬁo é interpretar à luz do Espírito Santo os sinais dos tempos e identiﬁcar o caminho a seguir. As formas de
exercício da sinodalidade são várias e
deverão ser descentralizadas, atentas
aos processos locais, sem enfraquecer o
elo com as Igrejas irmãs e com a Igreja
universal.
ORGANISMO ECLESIAL REGIONAL PÓSSINODAL E UNIVERSIDADE AMAZÔNICA
O Sínodo propõe projetar novamente a organização das Igrejas locais de
um ponto de vista pan-amazônico, redimensionando as vastas áreas geográﬁcas da diocese, reagrupando Igrejas
particulares presentes na mesma região
e criando um Fundo amazônico para a
promoção da evangelização, a ﬁm de
enfrentar o “custo da Amazônia”.
RITO AMAZÔNICO
Para responder de modo autenticamente católico ao pedido das comunidades amazônicas de adaptar a liturgia
valorizando a visão do mundo, as tradições, os símbolos e os ritos originários,
pede-se a este Organismo da Igreja na
Amazônia de constituir uma comissão
competente para estudar a elaboração
de um rito amazônico que “expresse o
patrimônio litúrgico, teológico, disciplinar e espiritual da Amazônia”. Este se
acrescentaria aos 23 ritos já presentes na
Igreja Católica, enriquecendo a obra de
evangelização, a capacidade de expressar a fé numa cultura própria.
Com informações da CNBB Nacional
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VIDA CRISTÃ

ANTÔNIO CÉSAR CALDAS PINHEIRO
Doutor em História e Diretor do Instituto de Pesquisa e Estudos
Históricos do Brasil Central (IPEHBC) da PUC Goiás

P

adre Luis Palacín Gómez, ﬁlho de Agustín Palacín Poveda
e Adelina Gómez, nasceu em
Valladolid, Espanha, em 21 de
junho de 1927. Sentindo-se chamado à
vida religiosa, entrou para a Companhia
de Jesus, em Salamanca, no dia 20 de setembro de 1944. Em Salamanca, passou
os primeiros anos da formação jesuítica,
transferindo-se, em 1948, para Comillas,
diplomando-se em Filosoﬁa, em 1951.
De 1951 a 1954, realizou o curso de
licenciatura em História, nos municípios de Salamanca e Santiago de Compostela, época em que passou a exercer
o magistério.
De volta a Comillas, cursou Teologia, de 1954 a 1958, e após criterioso
discernimento, foi ordenado sacerdote
pelo Núncio Apostólico da Espanha,
Dom Ildebrando Antoniutti, no dia 15
de julho de 1957.
Em 1958, padre Luis Palacín embarcou para o Brasil, onde realizou, em
1959, a Terceira Provação na Fazenda
Três Poços, no Rio de Janeiro, concluindo as etapas de sua formação na Companhia de Jesus. No Brasil, passou a integrar a Vice-Província Goiano-Mineira
dos Jesuítas, e iniciou, em 1960, seu
trabalho na Universidade Católica de
Goiás, hoje PUC Goiás, então dirigida
pelos jesuítas.
Para continuar seus estudos, regressou à Espanha, em 1965, com o ﬁto de
cursar o doutorado. Doutorou-se em
História, em 1967, pela Universidade Complutense de Madri e, logo em
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Um dos marcos comemorativos dos 60 anos da PUC Goiás
foi a inauguração do Memorial Padre Palacin, no último dia 23

seguida, retornou para seu campo de
trabalho na Universidade Católica de
Goiás, ministrando aulas também na
Universidade Federal e, esporadicamente, em outras instituições, como na
Unisinos, no Rio Grande do Sul.
Sacerdote dedicado, prestou relevantes serviços ao Tribunal Eclesiástico
da Arquidiocese de Goiânia. Atendeu
diversas comunidades, muitas na periferia de Goiânia, solidarizando-se com
o povo sofrido, socorrendo e minorando seus sofrimentos. Pesquisador arguto, não interrompeu suas atividades,
mesmo após se aposentar.
As pesquisas e estudos do Padre Palacín consolidaram um projeto cientíﬁco para a produção historiográﬁca de
Goiás. A historiadora Maria Augusta
Sant’Ana de Moraes aﬁrmou ser o Padre
Palacín o “pai da historiograﬁa cientíﬁca goiana”, no que é secundada por diversos historiadores goianos como Lena
Castelo Branco Ferreira Freitas, Gilka
Vasconcelos Salles, Noé Sandes, Paulo
Bertran, Nasr Chaul e muitos outros.
Para o professor Wolmir Amado, que
teve o Padre Palacín como orientador em

seu mestrado, a pesquisa historiográﬁca
do Padre Palacín “demarca as origens de
um novo fazer histórico em Goiás. Traz
consigo diversas fases epistemológicas,
metodologias novas, chaves hermenêuticas e conceitos que suscitam novas óticas e enfoques. Por isso, sem o risco da
precipitação, serenamente se pode dizer
que o Pe. Palacín demarca um antes e
um depois no modo de produzir as narrativas históricas, em Goiás”.
Padre Palacín pertenceu aos quadros
do Instituto Histórico e Geográﬁco de
Goiás, instituição da qual é patrono da
Cadeira 13, hoje ocupada pelo Professor
Wolmir Amado, e foi conselheiro do
Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, da PUC Goiás.
Adoecendo, foi diagnosticado com
um sério problema de saúde, cujo processo não poderia mais ser revertido.
Buscou os recursos que poderiam auxiliá-lo e deu ﬁel testemunho, sofrendo estoicamente, sem desviar o olhar
d’aquele que o encantara desde a sua
juventude e cuja ressurreição alicerçava
sua inquebrantável fé.
No ﬁnal do mês de janeiro de 1998,

seguiu para Itaici, para a casa dos jesuítas, onde tomou parte no retiro espiritual com seus coirmãos. Após a celebração da Páscoa, fortalecido pela certeza
da ressureição, retornou para Goiânia.
Aqui, junto à sua comunidade, aos amigos de pescaria, professores, pesquisadores, ﬁéis das diversas comunidades,
trabalhou como capelão, pároco e vigário cooperador, na Arquidiocese de
Goiânia, onde realizou e se realizou em
sua vocação missionária, deveria “combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé!” (2Tm 4,7).
Padre Luis Palacín Gómez adormeceu no Senhor, no dia 28 de abril de 1998,
aos 70 anos e 53 anos na Companhia de
Jesus. A Igreja Arquidiocesana, os ﬁlhos
de Santo Inácio e a comunidade acadêmica, pesarosos, choraram o passamento do virtuoso e dedicado sacerdote,
do confrade zeloso e afável, do insigne
historiador e professor emérito. Porém,
conformados e confortados pela certeza
transcendental da existência, expressaram ao Pai Eterno a gratidão imensa pela
vida tão profícua do Padre Luis Palacín
Gomez, homem de Deus, missionário
devotado e sempre disponível para o
serviço do Reino, goiano de coração!

Fotos: IPEHBC / PUC Goiás

Padre Luis Palacín Gómez

Leia o artigo, na íntegra, na seção Vida Cristã,
no site da Arquidiocese de Goiânia
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LEITURA ORANTE

“Ele é Deus não de mortos, mas de vivos,
pois todos vivem para ele” (Lc 20,38)
LENILSON OLIVEIRA PAULA SILVA (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

“Damos jeito para tudo, menos para
a morte” ou “viva o agora, porque você
vai morrer” são expressões comuns entre nós. Porém, entre brincadeiras e seriedades, elas reﬂetem algumas inquietações do coração humano. Existe vida
após a morte? A morte seria o ﬁm de
tudo? Acreditar nessas aﬁrmações é negar a vitória de Cristo sobre a morte.
A realidade da morte causa estranheza à natureza humana, porque fomos
criados para a Vida e pela Vida (1Jo 1,2).
Devemos, nesse sentido, compreender a
morte como o último “Amém” no tempo
e o primeiro “Aleluia” para a eternidade.

O que nos amedronta é pensar em como
eu estou para entrar nessa eternidade
(Mt 22,1-14). Faça-se a pergunta: “Se eu
morresse agora, para onde eu iria? Para
o céu junto de Deus, para o purgatório
ou para o inferno?”.
Deus não condena ninguém (Tg
2,12-13), nós que nos colocamos fora
de seu Reino. Ele sempre estará de
braços abertos, como Pai (Lc 15,11-32),
para fazer festa e dizer: “Senti saudade de você, meu ﬁlho!”. A decisão para
a conversão é sempre pessoal, porque
requer liberdade e vontade ﬁrme. Não,
não basta falar de Deus para ser salvo.
É preciso amá-lo. Amar sempre. E amar
todos. “Ele não é Deus de mortos, mas
de vivos, pois todos vivem para ele”
(Lc 20,38).

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Rm 11,29-36; Lc 14,12-14. 3ª-f.: Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24. 4ª-f.: Rm 13,8-10; Lc 14,25-33. 5ª-f.:
Rm 14,7-12; Lc 15,1-10. 6ª-f.: Rm 15,14-21; Lc 16,1-8. Sábado: Dedicação da Basílica de Latrão (Catedral de Roma) – Ez 47,12.8-9.12 ou 1Cor 3,9c-11.16-17; Jo 2,13-22. Domingo: 32º Domingo do Tempo Comum – 2Mc 7,1-2.9-14; 2Ts2,16-3,5; Lc 20,27

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 20,27-38 (página 1301 ‒ Bíblia
das Edições CNBB)
1. Preparação: recolha-se e coloque-se na presença
de Deus. Suplique o auxílio do Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: leia os textos bíblicos
indicados na reﬂexão ao lado, pausadamente, diversas vezes. Saboreia-os.
3. Meditação: não queira entender ou interpretar o
texto, apenas permaneça com ele e silencie o seu
coração.
4. Contemplação: ﬁque com uma palavra ou versículo que o provocou e reze com ele.
5. Ação: O que essa palavra chama você a pôr em
prática? Coloque-a em ação.
32° Domingo do Tempo Comum ‒ Ano C. Liturgia da Palavra: 2Mc 7,1-2.9-14; Sl 16 (17),1.56.8b.15 (R/.15); 2Ts 2,16-3,5; Lc 20,27-38 ou mais
breve Lc 20,27.34-38.

Manhã de Emaús é
realizada pelo Seminário
Interdiocesano São João
Maria Vianney
O Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney, localizado na Cidade da Comunhão – Centro Pastoral Dom Fernando, realizou, no último dia 27, a Manhã de Emaús. O
evento é realizado todo quarto domingo do mês e tem como objetivo realizar um momento de encontro com Jesus, na Palavra e na Eucaristia. Em outubro, o tema foi “A humildade
toca o coração de Deus”. O seminarista da Diocese de Jataí, Brenno França, foi o palestrante.
No dia 24 de novembro, será realizado o último encontro de 2019. O encontro é aberto ao
público, tem início às 8h, na capela do Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney.
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