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PALAVRA DO ARCEBISPO

VENHA A NÓS O
TEU REINO
Caros irmãos e irmãs,

A

Igreja chega, mais uma vez,
ao ﬁm de mais um ano litúrgico. No último Domingo do
Tempo Comum, celebramos
a Solenidade de Cristo Rei do Universo, na qual os ﬁéis são chamados
a reconhecer o reinado de Deus sobre
todos os povos e nações. Essa solenidaDOM WASHINGTON CRUZ, CP
de foi estabelecida em 1925 por Pio XI,
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
na sua primeira encíclica, Quas Primas,
quando a festa era celebrada no último
domingo de outubro, que é o que precede a festa de Todos os
Santos. Depois da reforma do calendário litúrgico, em 1969, ela
foi transferida para o último Domingo do Tempo Comum, o que
precede o primeiro domingo do Advento.
Na época do estabelecimento da Solenidade, o Santo Padre
via com preocupação o avanço do pensamento laicista e a crescente rejeição dos ensinamentos da Igreja por parte dos homens,
retirando Jesus Cristo e sua lei tanto da vida particular quanto da vida pública. Eram tempos em que surgiram as grandes
ditaduras no século XX, com a disseminação do ateísmo e das
ideologias materialistas.
O termo “rei” deriva do latim e refere-se àquele que governa. Ao mesmo tempo, deriva do termo sânscrito que signiﬁca
“brilhar, ser ilustre”. Rei não é, portanto, apenas quem governa, mas também quem brilha e ilumina seu povo. Nesse sentido,
podemos dizer que a liturgia da Solenidade de Cristo Rei nos
faz contemplar esse esplendor que é próprio da realeza de Jesus
Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Uma realeza
particular e atípica, que é a realeza do Filho do homem, a quem
Deus dá todo poder e todo reino. É a realeza daquele que o Pai
constituiu vencedor de todos os poderes do mal. De fato, o Filho
de Deus vencerá todos eles na cruz.
O rei que hoje celebramos e contemplamos é o Senhor Jesus
que reina do trono da cruz. A lógica do seu reino é a nossa salvação. Entronizado na cruz, ele torna-se o Senhor de todos e abre as
portas do Reino para receber seus ﬁlhos. Ele não é um rei como
os outros, ele é o rei da cruz e, como somos batizados em sua
morte, tornamo-nos seu corpo real. É aquele Jesus que, em seu
nascimento, privilegiou os pastores, que escolheu simples pescadores como seus apóstolos, que compartilhou a mesa com os
pecadores e permitiu-se beijar os pés de uma mulher de má reputação e perdoou seus pecados. Jesus, portanto, revela que sua
realeza é a da primazia do amor. De fato, é o amor que vence o
mundo e vence a história, porque nos faz participar da identidade mais profunda de Deus, verdadeiramente faz seus ﬁlhos
verdadeiros irmãos de Cristo e herdeiros de sua glória.
Ao rezarmos a oração que Jesus mesmo nos ensinou “Venha
a nós teu reino” (Mt 6,10), pedimos que Deus faça vir sobre nós o
seu Reino, mas não podemos nos esquecer que o pedido implica
a nossa vivência do Reino de Cristo, por meio do amor, pronto a
dar a vida por Deus e pelos irmãos. Rezemos juntos essa oração,
comprometendo-nos seriamente na vivência do amor, que não
cansa e nem se cansa.
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Editorial
O Jornal Encontro Semanal deste domingo traz a cobertura especial do III
Dia Mundial dos Pobres. Na Arquidiocese de Goiânia, nossa reportagem
esteve em uma paróquia e dois santuários (pág. 3). Na Palavra do Arcebispo,
Dom Washington Cruz reﬂete sobre a
solenidade que celebramos hoje e sobre
o ﬁm do Ano Litúrgico, que se aproxima. Destaque também para a história
do mons. Nelson Rafael Fleury, 91 anos,
falecido no último dia 13 de novembro;
e para os 80 anos de vida e 50 anos de
sacerdócio do padre Alaor Rodrigues,
que serão celebrados no próximo dia 4
de dezembro. Damos continuidade à
divulgação da série de catequeses do

papa Francisco sobre o livro dos Atos
dos Apóstolos. Jovens de uma paróquia da Arquidiocese destacaram-se
por vencer concurso regional de robótica no estado de Goiás e agora vão disputar competição nacional, no estado
de São Paulo. Deus seja louvado!
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Ato de consagração do gênero
humano a Jesus Cristo Rei
Hoje, 24, Solenidade de Cristo Rei,
concede-se indulgência parcial ao ﬁel que
recitar piedosamente o Ato de consagra-

ção (cf. Enchir. Indulg. n. 27) e indulgência
plenária ao recitá-lo publicamente, desde
que se cumpram os requisitos gerais.

Dulcíssimo Jesus, Redentor do gênero humano, lançai sobre nós, que humildemente estamos prostrados na vossa presença, os vossos olhares. Nós somos e queremos ser vossos; e a fim de podermos viver mais intimamente unidos a vós, cada um de
nós se consagra, espontaneamente, neste dia, ao vosso sacratíssimo Coração.
Muitos há que nunca vos conheceram; muitos, desprezando os vossos mandamentos, vos renegaram. Benigníssimo Jesus, tende piedade de uns e de outros e trazei-os todos ao vosso Sagrado Coração.
Senhor, sede rei não somente dos fiéis, que nunca de vós se afastaram, mas também dos filhos pródigos, que vos abandonaram; fazei que esses tornem, quanto antes, à casa paterna, para não perecerem de miséria e de fome.
Sede rei dos que vivem iludidos no erro ou separados de vós pela discórdia; trazei-os ao porto da verdade e à unidade da fé, a fim de que, em breve, haja um só rebanho
e um só pastor. Senhor, conservai incólume a vossa Igreja e dai-lhe uma liberdade
segura e sem peias; concedei ordem e paz a todos os povos; fazei que, de um polo a
outro do mundo ressoe uma só voz: louvado seja o coração divino, que nos trouxe a
salvação; honra e glória a ele, por todos os séculos. Amém.
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Dia Mundial dos Pobres é celebrado na Arquidiocese de Goiânia
cisco representa um olhar de ternura para com os menos favorecidos.
“A paróquia tem tido esse cuidado e
se manifestado em cada ação e cada
movimento por meio de suas obras
sociais”, declarou.
No Santuário-Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, os serviços foram oferecidos no estacionamento. Massagem, estética e beleza,
emissão de documentos pessoais, desenho e pintura, serviços de saúde foram algumas das ações. Durante toda
a manhã, centenas de pessoas passaram pelo local. O jovem casal Robson Rodrigues Damasceno, 18 anos,
e Izaíra Lorraine, 25 anos, foi atendido com o serviço de corte de cabelo e
saúde. Eles saíram contentes do local.
“Muitas pessoas não têm condições
ﬁnanceiras de cuidar da saúde regularmente ou de cuidar da beleza e este
dia está promovendo essas ações, por
isso é muito importante”, disse Izaíra.
Já na Vila Canaã, Santuário Sagrada Família, os serviços foram oferecidos na praça da igreja. Houve espaço
de distribuição de brinquedos, bazar,
oferecimento de lanches e almoço,
serviços de saúde, entre outros. Robson Valadão, coordenador de assistência social, disse que o Dia Mundial
dos Pobres é um reﬂexo das ações oferecidas pelo santuário todos os dias.
Ao todo, segundo ele, são 420 famílias
cadastradas que recebem cesta básica
e leite especial para crianças todos os
meses, além de roupas e outras ações
dirigidas às famílias necessitadas.

Fotos: Rudger Remígio

O

III Dia Mundial dos Pobres, celebrado em 17 de
novembro foi marcado por
ações sociais em nossa arquidiocese. O Jornal Encontro Semanal
esteve na Paróquia Nossa Senhora
da Assunção, no Setor Itatiaia, no
Santuário-Basílica Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, no Setor Campinas, e no Santuário Sagrada Família,
na Vila Canaã.
As ações começaram logo no início
da manhã. Na Paróquia Nossa Senhora da Assunção teve corte de cabelo,
aferição de pressão arterial, tipagem
sanguínea, coleta citológica e HGT,
espaços para crianças, lanches, bazar,
entre outros. O evento terminou com
o almoço oferecido para todos os presentes. A Casa Mãe de Misericórdia
foi o local em que o Colégio Oswaldo Cruz, que mantém parceria com
a paróquia desde 2017, fez os atendimentos com aproximadamente 30
proﬁssionais. Para Jéssica Vieira da
Silva, enfermeira e professora de enfermagem, “é muito gratiﬁcante participar e poder retribuir à sociedade
esses serviços”.
Maria Aparecida Nascimento, 87
anos, atuante na Paróquia Nossa Senhora da Assunção desde o início da
comunidade, foi atendida e gostou
dos serviços oferecidos. “É um dia
de bênçãos para todos nós e eu gostei
muito de ver a Igreja fazendo o bem
àqueles que mais precisam”, disse. O
pároco, padre Marcos Rogério, disse
que o dia instituído pelo papa Fran-

A primeira turma de robótica da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus,
em Aparecida de Goiânia, foi a vencedora regional do torneio juvenil de robótica
e irá disputar, em São Paulo, a fase nacional, que se inicia dia 29 de novembro. Os
sete competidores fazem parte do projeto Inclusão Digital Cristã (IDC), que tem
como idealizador o administrador paroquial, padre Luiz Augusto Ferreira.
De acordo com o professor responsável pela turma, Abenazio Geraldo da
Silva Júnior, os competidores enfrentaram mais de 50 equipes. O robô, feito
pela turma, é todo criado a partir de materiais recicláveis, e algumas peças são
impressas em uma impressora 3D. Entrevistado pelo Encontro Semanal, o professor explicou o diferencial do projeto
campeão do estado de Goiás. “O projeto
foi campeão devido à programação utilizada, o toque aplicado na confecção
do conjunto de engrenagem, o motor e a
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Turma de robótica da Paróquia Santa Teresinha vence
torneio regional e disputará competição nacional
tensão aplicada a ele”, aﬁrmou.
Padre Luiz Augusto disse que ver os
alunos chegarem nessa fase da competição foi uma surpresa. “Foi algo muito especial e isso me deixa emocionado. Nós
não tínhamos a intenção de participar
de um concurso, era mesmo para evangelizar e trazer para a casa de Deus”,
disse, com lágrimas nos olhos. Para ele,
testemunhar a turma de sua paróquia
ser classiﬁcada em nível nacional é uma
conﬁrmação de sua vocação.
Os competidores vão ﬁcar em São
Paulo até dia 3 de dezembro. A competição irá acontecer no Novotel Center
Norte São Paulo. Os interessados em
participar do projeto de Inclusão Digital
Cristã deverão procurar a Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, no mês
de janeiro. As vagas são anunciadas no
ﬁm de cada Santa Missa, no momento
dos avisos.
Suzany Marques
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Mons. Nelson Rafael Fleury
69 anos de amor e dedicação à Igreja no estado de Goiás

FÚLVIO COSTA

Emanuel Gomes de Oliveira (arcebispo da
Arquidiocese de Goiás), Dom Abel Ribeiro
Camelo (bispo auxiliar de Goiás e primeiro
bispo de Jataí-GO), Dom Fernando Gomes
dos Santos (primeiro arcebispo de Goiânia)
e Dom Antonio Ribeiro de Oliveira (segundo arcebispo de Goiânia).

N

o próximo dia 24 de dezembro,
mons. Nelson Rafael Fleury celebraria 69 anos de ordenação
presbiteral. O Pai, porém, chamou-o para a morada eterna, na quarta-feira, 13 de novembro, aos 91 anos de idade.
O sacerdote é um dos pioneiros da Igreja
no estado de Goiás. Natural de Pirenópolis
(GO), ele foi muito cedo para o seminário,
aos 8 anos de idade.
Estudou primeiro no Seminário Menor
de Mariana (MG), em 1939. No ano seguinte,
viveu no Seminário Santa Cruz que, na época, era sediado em Silvânia (GO). Estudou
ﬁlosoﬁa no Seminário Central do Ipiranga,
em São Paulo (SP), em 1944, e teologia no
Seminário Maior São José, em Mariana, de
1945 a 1950. Um de seus orgulhos foi ter convivido com o segundo arcebispo de Goiânia,
Dom Antonio Ribeiro de Oliveira. De fato,
em seu livro Notas Históricas (2007), ele aﬁrma que “foi o padre que mais conviveu com
Dom Antonio”. Os dois se conheceram em
1936, no Seminário preparatório “Jesus Adolescente”, na antiga Bonﬁm, hoje Silvânia.
Assim, mons. Nelson relata como foi
ter convivido com o segundo arcebispo de
Goiânia na infância e na adolescência: “Juntos, percorremos todos os anos de estudo
para nossa formação sacerdotal”. “Posso
garantir que esses anos de estudo foram,
humanamente falando, os mais felizes de
nossas vidas. Duvido que algum garoto tenha tido uma infância e uma adolescência
tão gostosas ou que algum jovem tenha tido
uma mocidade tão sadia como nós tivemos
nos nossos saudosos seminários.”
Com relação aos estudos ﬁlosóﬁcos, ele
enfatiza na publicação: “Fomos fazer o Curso de Filosoﬁa no mais conceituado Seminário Maior do Brasil, o Seminário Central do
Ipiranga, em São Paulo” e recorda que para
serem admitidos nessa instituição tiveram
que se submeter a um exame de seleção com
provas de português, latim e grego. “Esse
seminário marcou muito nossas vidas, pelos
renomados professores e formadores que tivemos e pela profunda formação espiritual,
inspirada numa sólida devoção a Nossa
Senhora, segundo o método de São Luís de
Montfort”. Foi ordenado sacerdote, em 24
de dezembro de 1950, e acompanhou de perto, ao longo de sua vida, quatro bispos: Dom
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SACERDÓCIO
Em entrevista ao Jornal Encontro Semanal,
ele fez questão de agradecer ao arcebispo
Dom Washington Cruz “pela delicadeza” de
publicar a segunda edição de outro livro de
sua autoria, Histórias não contadas (2016),
que foi dado de presente aos padres da Arquidiocese. Na publicação, mons. Nelson
recorda como era difícil levar a Boa-Nova de
Nosso Senhor Jesus Cristo às mais longínquas distâncias em que morava o povo de
Deus. “Não havia automóvel e nós percorríamos longas distâncias a cavalo, imbuídos
da única missão de levar a mensagem de
Nosso Senhor, para a salvação dos nossos irmãos, a ﬁm de fazer crescer a Igreja de Cristo.” Ele conﬁrmou que escreveu a obra para
contar a sua trajetória sacerdotal e estimular
os novos padres por meio de relatos sobre
os primeiros dez anos de seu ministério na
Arquidiocese de Goiás e, posteriormente,
na Arquidiocese de Goiânia. Outro orgulho
dele foi fazer parte da primeira geração de
padres dessa arquidiocese.
Ecy Gomes Pacine, 79 anos, sobrinha do
mons. Nelson, recorda que seu tio sempre
foi um homem dedicado e temente a Deus.
Ele foi o último de oito irmãos, ﬁlhos do casal Nelson Leonel Fleury e Maria das Mercês Fleury. O pai faleceu de complicações do
diabetes e sua mãe de câncer, quando ele só
tinha 3 anos de idade. “Ele era muito aberto,
muito alegre e comunicativo. Ajudou todos
os irmãos e tinha amizade com todos. Meu
último contato com ele foi na semana passada, no Hospital Anis Rassi. Mons. Nelson
sempre foi muito próximo da família e, mesmo quando estava no seminário estudando,
vinha para a casa da família na Rua 71, para
conversar, conviver, saber como estava a família. Fica agora muita saudade.”
Antônio Afonso Ferreira, 78 anos, presidente da Santa Casa de Misericórdia nos
anos de 1996 a 2000, conheceu mons. Nelson
desde que começou a participar da Paróquia
Nossa Senhora Auxiliadora (Catedral) há 44
anos. Ele recorda com alegria as histórias
que o sacerdote contava quando ia almoçar
em sua casa. “A atenção e a disponibilidade
dele sempre me chamaram atenção. O monsenhor também era diretor espiritual dos
Irmãos no Santíssimo, movimento que faço
parte. Dele só tenho boas lembranças, inclusive de suas histórias. Ele gostava de contar
que quando era padre jovem, certa vez foi a
Araguari fazer um exame de vista, usava batina e, chegando na cidade, desceu a avenida principal chamada Afonso Pena. Uma senhora o viu e veio perguntando se ele era padre. Mons. Nelson prontamente respondeu
que sim e ela o chamou para exorcizar sua
irmã que, segundo ela, estava endemoniada.
Ele ﬁcou receoso, mas foi, pegou o cruciﬁxo, rezou e a pessoa acalmou-se. Depois, ele

seguiu para a ótica para fazer os óculos e,
ao chegar, uma vendedora muito bonita começou a dar em cima dele, que respondeu:
“nossa, o demônio agora está em mim”.
Padre Fiorelo Collet, gaúcho de Erexim e
missionário no estado de Goiás há mais de
55 anos, lembra que foi recebido na Catedral
de Goiânia pelo mons. Nelson. Nos últimos
três anos, eles conviveram na Casa Mater Salute, no Edifício Dom Abel, onde moram os
padres idosos da Arquidiocese de Goiânia
e, nesse período, ele pôde ver mais de perto
que o amigo era um homem de fé que amava
a Deus e a Igreja. “Ele sempre se angustiava
quando acontecia algo de errado com os padres ou com bispos. Mons. Nelson realmente tratava a Igreja como uma mãe amorosa.
Sempre sereno, foi uma grande memória
de Goiás. Amava a Deus, respeitava seus
irmãos, brincava, sabia viver como um irmão na solidariedade, na irmandade. Meses
atrás, ele começou a dizer que estava na hora
de partir para a casa do Pai. Mons. Nelson
já esperava por isso, mas, ao mesmo tempo,
cuidava da saúde e deixava-se cuidar.”
Rute Vaz de Morais Alves é voluntária na
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Catedral) e na casa paroquial. Nos últimos anos,
ela ajudou a cuidar do mons. Nelson, de
modo especial, dando atenção ao sacerdote,
passeando com ele e levando-o para as missas. “Foi uma convivência muito intensa”,
disse. Rute comentou que quando perguntavam a mons. Nelson quem Rute era, ele respondia que era sua mãe, irmã ou amiga. “A
gente tinha uma proximidade muito grande devido às suas limitações de caminhar.
Ele, muito sábio, percebeu que não dava
mais conta de celebrar, fazer as homilias,
a sequência e, por isso, deixou a atividade.
Com isso, eu ﬁquei mais próxima e trazia-o
para participar da missa todos os domingos
às 8h30. Depois da missa tinha um passeio.
A gente dava uma volta pela cidade e um
dia ele me falou que era muito importante
esse passeio. Certa vez, perguntei onde nós
íamos e ele respondeu que não sabia, mas
que estava repetindo demais porque nós já
tínhamos ido à porta de quase todas as paróquias. Um dia me pediu para levá-lo ao
túmulo do Cônego Trindade, lá no Cemitério Santana, e eu o levei, ele desceu e falou

para mim: ‘agora sabemos onde ele foi enterrado. Se perguntarem, você já sabe e será
a guardiã dessa notícia’. E, assim, foi muita
convivência diária que tivemos. Para mim,
ele foi uma pessoa santa que vai interceder
por nós e por toda a Arquidiocese que ele
amava muito.”
MISSA DAS EXÉQUIAS
Às 15h do dia 14, o arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, presidiu a Santa
Missa das exéquias do mons. Nelson. Concelebraram os bispos auxiliares, Dom Levi
Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes, além
de vários padres da Arquidiocese de Goiânia. Também participaram os diáconos e
seminaristas. Na primeira parte de sua homilia, Dom Washington fez uma reﬂexão
sobre a criação. “A condição do ser criado é
aparecer e desaparecer, nascer e morrer. Instruído ou ignorante, nobre ou plebeu, rico
ou pobre, grande senhor ou vassalo, todos
têm essa mesma sorte. As almas têm uma
eternidade, o corpo, a transformação em
pó”, disse. O arcebispo comentou ainda que
é preciso entender, com os olhos da fé, qual
é o sentido da morte. “Diz-se que a morte é
o último Amém desta vida e o primeiro Aleluia da nova vida, ou seja, o último adeus e o
primeiro bem-vindo à eternidade. O cristão
sabe que é um peregrino que caminha para
uma meta deﬁnitiva”, explicou.
Sobre mons. Nelson, Dom Washington
aﬁrmou que o padre sempre teve os olhos
ﬁxos em Jesus e pôs-se a caminho do Pai,
rumo ao encontro deﬁnitivo com o Senhor
Ressuscitado. Ele lembrou ainda das raízes
do monsenhor, que veio, conforme o arcebispo, de uma família rica de fé em Deus e
de amor a Nossa Senhora e, por isso mesmo,
o padre teve discernimento precoce para dizer sim ao chamado de Deus. “Com a simplicidade dos seus 8 anos, soube dizer ao
Senhor ‘Eis-me aqui, Senhor’. Esse mesmo
‘Eis-me aqui’ certamente dominou no íntimo do seu ser no dia em que foi ordenado
sacerdote. E com certeza essas palavrinhas
dominaram também a sua longa vida até o
seu último instante”, declarou o arcebispo.
Monsenhor Nelson foi sepultado no Cemitério Jardim das Palmeiras.

Fatos históricos da vida de mons. Nelson
Nascimento – 13 de fevereiro de 1928, em Pirenópolis-GO
Ingresso no Seminário Jesus Adolescente, em Silvânia – 1936
Curso ginasial em Mariana (MG) – 1938 e 1939
Continuação dos estudos no Seminário Santa Cruz, em Silvânia – 1940
Estudos filosóficos – Seminário Central do Ipiranga, em São Paulo (SP) – 1944
Estudos teológicos – Seminário Maior São José, em Mariana, de 1945 a 1950
Ordenação presbiteral – 24 de dezembro de 1950
Assistente da cerimônia de ordenação episcopal de Dom Antonio Ribeiro de Oliveira
– 29 de outubro de 1961
Chanceler e secretário geral da Arquidiocese de Goiânia – 1962 a 1975
Vigário de Dom Antonio na Diocese de Ipameri-GO – 1976 a 1982
Retorno à Arquidiocese de Goiânia com a transferência de Dom Antonio – 1976 até 2019

20/11/2019 17:25:19

Novembro de 2019

Arquidiocese de Goiânia

5

CAPA

A realeza de Cristo
não é deste mundo
FÚLVIO COSTA

Entrevista com Pe. José Luiz da Silva

N

este domingo (24), celebramos a Solenidade de
Nosso Senhor Jesus Cristo
Rei do Universo e a primeira pergunta que pode vir é: Qual
realeza estamos celebrando? Para
responder a essa e outras questões
a respeito da solenidade de hoje, o
Jornal Encontro Semanal entrevistou
o padre José Luiz da Silva, formador do Seminário Propedêutico
Santa Cruz. De acordo com o padre,
o reinado de Jesus é diferente daquele querido pelos homens. Não se
trata de um reinado político que tinha a pretensão de restaurar Israel,
mas um reino de justiça, paz, amor,
perdão. “É do alto da cruz que Jesus

vai mostrar a sua realeza, entregando sua vida em resgate de muitos,
em Israel”, esclareceu.
O Evangelho de hoje (Lc 23,35-43)
apresenta-nos essa realeza de Jesus,
conforme realçou o padre. Questionado se não há contradição em falar
de reinado e cruz, o formador explicou: “Não há nenhuma contradição
dentro da revelação bíblica. Fora
dessa tradição, tudo vira escândalo.
Na liturgia, celebramos a realeza de
Cristo, e estar entre dois malfeitores
revela a diferença desse reinado que,
do alto da cruz, apresenta a salvação
para o homem e revela que o seu reinado não é deste mundo: ‘hoje estarás comigo no paraíso’ (Lc 23,43)”.

Neste dia especial, todo cristão
deve permitir que Jesus Cristo Rei
do Universo seja primeiro Rei de
nossa vida. O entrevistado salientou, porém, que o modo de viver
não se trata só de um dia, mas da
vida toda. “Por vezes, queremos falar de Cristo Rei, mas ele não exerce
o seu reinado, nem mesmo em nossa
própria vida. É preciso viver como
cristãos, como testemunhas desse
reinado que, a partir de uma experiência com o Mestre, possam viver
e anunciar a justiça, a paz e o amor,
oferecendo o perdão aos nossos irmãos e irmãs.”
Quando se perguntou o que
muda na liturgia neste dia, o en-

trevistado aﬁrmou: “A liturgia não
muda, mas todos somos chamados
a mudar o coração e proclamar Jesus
Rei do Universo. É justamente por
isso que neste dia 24 de novembro
celebramos também o Dia do Cristão Leigo. “Dada a importância da
missão e da vida do leigo na Igreja
como sujeito de ação que ajuda e
promove o crescimento do Reino
de Deus, nada melhor que esta festa
para celebrar o seu dia. Celebrar o
Dia do Leigo só tem sentido dentro
dessa consciência”, declarou. O leigo é sujeito na Igreja, responsável
pela vida e missão dela, para que
o reinado de Jesus Cristo possa ser
cada vez mais visível neste mundo.

Ainda na entrevista, perguntamos
ao padre José Luiz sobre a proposta de
vivência cristã para o novo Ano Litúrgico que começa, em que a Igreja irá
refletir e celebrar o Evangelho de São
Mateus. Ele comentou que é um ano
desafiante e fez orientações para que
o vivamos bem. “O Evangelho de Mateus foi escrito por volta dos anos 80 a
90 d. C. Ele é direcionado, em grande
parte, para uma comunidade judaica, que vivia na Síria. Por isso, o autor
remete constantemente ao Antigo
Testamento e apresenta Jesus Cristo
como aquele que cumpre as profecias.
A proposta de Mateus para a vivência
cristã é desafiadora e está compilada
no capítulo cinco com o famoso Sermão da Montanha. Nele, encontramos
um projeto de vida para todos os cris-

tãos. Na sua abertura, encontramos
as bem-aventuranças. Na escola
das bem-aventuranças podemos
entender todas as linhas mestras
do Evangelho de Mateus: o Messias-servo, que vem anunciar uma
nova justiça, ensina os apóstolos
a oração e é mestre, em Israel, que
forma o discípulo, pois a comunidade, para Mateus, é uma fraternidade
de discípulos. Desse modo, no ano
de Mateus, somos chamados a viver
as bem-aventuranças, formando,
assim, uma comunidade de discípulos. Como orientação espiritual, os
fiéis poderiam assumir a leitura do
Evangelho de Mateus, juntamente
com a Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate, sobre a santidade no
mundo atual”, orientou.

Ano A – São Mateus
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CATEQUESE DO PAPA

Foto: Internet

ATOS DOS
APÓSTOLOS Nº 10

O Espírito Santo
é o protagonista
da evangelização
Batismo do etíope

Queridos irmãos e irmãs!

D

epois do martírio de Estêvão, a “corrida” da Palavra de Deus parece ter
chegado a um impasse,
devido ao desencadeamento de
“uma terrível perseguição contra
a Igreja de Jerusalém” (At 8,1). Por
causa disso, os apóstolos permanecem em Jerusalém, enquanto muitos
cristãos se dispersam por outros lugares da Judeia e da Samaria.
No Livro dos Atos, a perseguição manifesta-se como a condição
permanente da vida dos discípulos,
de acordo com o que Jesus disse:
“Se me perseguiram a mim, também vos hão de perseguir a vós”
(Jo 15,20). Mas em vez de apagar o
fogo da evangelização, a perseguição alimenta-o ainda mais.
Ouvimos o que fez o diácono Filipe, que começa a evangelizar as
cidades da Samaria, e são numerosos os sinais de libertação e de
cura que acompanham o anúncio
da Palavra. Nesse ponto, o Espírito
Santo marca uma nova etapa no caminho do Evangelho: impele Filipe
a ir ao encontro de um estrangeiro
com o coração aberto a Deus. Filipe levanta-se e parte com ímpeto
e, numa estrada deserta e perigosa,
encontra um alto funcionário da rainha da Etiópia, administrador dos
seus tesouros. Esse homem, um
eunuco, depois de ter passado por
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Jerusalém para o culto, regressa ao
seu país. Era um prosélito judeu da
Etiópia. Sentado numa carruagem,
lê o pergaminho do profeta Isaías,
em particular o quarto cântico do
“servo do Senhor”.
Filipe aproxima-se da carruagem e pergunta-lhe: “Compreendes, verdadeiramente, o que estás a
ler?” (At 8,30). O Etíope responde:
“E como poderei compreender, sem
alguém que me oriente?” (At 8,31).
Esse homem poderoso reconhece
que tem necessidade de ser guiado
para entender a Palavra de Deus.
Era o grande banqueiro, o ministro
da economia, tinha todo o poder do
dinheiro, mas sabia que sem a explicação não conseguia entender,
era humilde.
E esse diálogo entre Filipe e o
Etíope faz reﬂetir também sobre a
constatação de que não é suﬁciente
ler as Escrituras, pois precisamos entender o seu signiﬁcado, encontrar o
“sumo”, indo mais além da “casca”,
haurindo o Espírito que anima a letra. Como o papa Bento XVI disse no
início do Sínodo sobre a Palavra de
Deus, “a exegese, a verdadeira leitura da Sagrada Escritura, não é apenas
um fenômeno literário [...] É o movimento da minha existência” (Meditação, 6 de outubro de 2008). Entrar na
Palavra de Deus signiﬁca estar disposto a sair dos próprios limites para
encontrar e se conformar com Cristo,
que é a Palavra viva do Pai.

Eu disse que o protagonista da
evangelização é o Espírito Santo, e qual
é o sinal de que tu cristã, cristão, és
evangelizador? A alegria!
Então, quem é o protagonista do
que lia o Etíope? Filipe oferece ao
seu interlocutor a chave de leitura:
aquele manso servo sofredor, que
não reage ao mal com o mal e que,
não obstante seja considerado fracassado, estéril e, por ﬁm, afastado, liberta o povo da iniquidade e
dá fruto para Deus é precisamente
aquele Cristo que a Igreja inteira e
Filipe anunciam! E que nos redimiu
todos através da Páscoa. No ﬁnal,
o Etíope reconhece Cristo, pede o
Batismo e professa a fé no Senhor
Jesus. É uma linda narração, mas
quem levou Filipe ao deserto para
se encontrar com aquele homem?
Quem levou Filipe a aproximar-se
da carruagem? Foi o Espírito Santo.
O Espírito Santo é o protagonista da
evangelização. “Padre, eu vou evangelizar” ‒ “Sim, o que fazes?” ‒ “Ah,
anuncio o Evangelho e digo quem é
Jesus, procuro convencer as pessoas
de que Jesus é Deus”. Amigo, isso
não é evangelização, se não houver
o Espírito Santo, não haverá evangelização! Isso pode ser proselitismo,
publicidade...Mas evangelizar signiﬁca deixar-se guiar pelo Espírito

Santo, que seja Ele que te estimula
ao anúncio, ao anúncio com o testemunho, inclusive com o martírio,
até com a palavra.
Depois de ter levado o Etíope a
encontrar o Ressuscitado ‒ o Etíope
encontra Jesus Ressuscitado porque
compreende aquela profecia ‒ Filipe
desaparece; o Espírito arrebata-o e
envia-o para fazer outra coisa. Eu
disse que o protagonista da evangelização é o Espírito Santo, e qual
é o sinal de que tu cristã, cristão,
és evangelizador? A alegria! Até no
martírio. E, cheio de alegria, Filipe
partiu para outra região, a ﬁm de
anunciar o Evangelho.
Que o Espírito faça dos batizados
homens e mulheres que anunciam o
Evangelho para atrair os outros, não
para si, mas para Cristo, que saibam
abrir espaço para a ação de Deus,
que saibam tornar os outros livres e
responsáveis perante o Senhor!

Audiência Geral
2 de outubro de 2019
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VIDA CRISTÃ

“Somos servos inúteis; fizemos o que devíamos fazer”(Lc 17, 10)

PE. ALAOR RODRIGUES DE AGUIAR
Senhor, que eu também tenha coragem de servir

N

as raízes de minha história
de vida, houve uma catequese familiar, um testemunho bonito de meus
pais, irmãos e irmãs. Nesse berço, fui
orientado e apoiado a entrar no seminário por Frei Beraldo, ofm, e Irmãs
Franciscanas, de Ceres (GO). Minha
vida robusteceu-se e encontrou sentido para novas etapas. Nestes dias,
celebro com humildade, gratidão e
caridade pastoral meus 80 anos de
batismo e 50 anos de minha ordenação presbiteral.
Com humildade, tenho muito a
agradecer e digo como a Mãe de Jesus e nossa: “O Senhor fez em mim
maravilhas!” (Lc 1,49). Eu não sou
nada além de minhas limitações e
meus pecados. Não tenho vocação
para estrelismo. Quero simplesmente ter a oportunidade de servir e não
servir-me de qualquer coisa ou de
uma estrutura para produzir uma
imagem hipócrita da minha vida
como ela é. Tenho fé. Sou apaixonado
por Jesus Cristo, Deus conosco. Amo
a Igreja santa e pecadora. Não tenho
medo dos pobres nem de seus questionamentos e de suas causas.
Tive a graça de viver como estudante de teologia no tempo de preparação e nos dias do Concílio Vaticano
II. Dom Helder Câmara e os professores do Seminário Regional do Recife
ajudaram-me a escutar, ler e dialogar
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com transparência o pulsar das palestras na Domus Mariae – bom material
era disponibilizado, traduzido ou resumido como notícia do que acontecia nos debates, o que era ventilado
nos corredores do Vaticano e na Ala
Conciliar. Eu vibrava com muita esperança. Mergulhei, enquanto pude,
na certeza de que a Igreja estava em
condições para o diálogo interno e
com o mundo cientíﬁco, econômico,
cultural e entre as religiões.
Como subsecretário do Regional
Centro-Oeste da CNBB, eu sentia a
vida da Igreja no Brasil, participando
nas reuniões dessa instituição, no Rio
de Janeiro e em Brasília. Vivenciei a
mesma coisa, com algumas dúvidas
e limitações, enquanto eu estava na
assessoria nacional da Conferência.
Em Goiânia, pouco a pouco, passei a
conhecer Dom Fernando Gomes dos
Santos: homem de fé, temperamento
forte, comprometido com a causa dos
pobres e com o testemunho de fé e
pastor peregrino. O homem certo que
chegou na hora certa para o Centro-Oeste. Dom Fernando aproximou-me
de um grupo de teólogos do Brasil e
da América Latina. Lembro que não
sou teólogo nem nunca tive pretensões de ser um intelectual orgânico.
Dom Antonio Ribeiro de Oliveira
fez a experiência do Reino de Deus.
Sua palavra era encharcada na Palavra de Deus, na tradição apostólica e
no magistério da Igreja. Foi um bispo que ﬁcou muito próximo de Pedro, desde o papa João XXIII até o
papa Francisco, era muito próximo
dos padres, humano e pastor amigo dos mais excluídos e sofridos. O
segundo arcebispo de Goiânia sabia
que o lugar do outro é sagrado, que
é possível colocar o dedo nas feridas
do irmão e nele descobrir a presença

do próprio Jesus Cristo. Ele sempre
dizia: “Só Deus é Deus”.
Nestes últimos anos, agradeço
muito a Deus porque Dom Washington Cruz tem sido compreensivo
comigo. Ele entende minha preocupção com a Caridade Pastoral e com as
portas e janelas para uma Igreja em
saída. A celebração dos meus 80 anos
de vida e 50 anos de presbiterado é
uma iniciativa dele, mesmo com minhas muitas limitações. Ele sabe de
meu empenho na busca de ﬁdelidade
a Jesus Cristo, à Igreja, aos caminhos
da Arquidiocese de Goiânia e à pessoa do meu bispo e pastor. Deus lhe
pague, Dom Washington.
Aqui não é lugar para discussões
teológicas, eclesiológicas, econômicas nem políticas, mas, de modo
muito resumido, conto alguns caminhos passados por quase todas as
paróquias administradas pelo clero
da Arquidiocese. O desaﬁo de levar
às comunidades novo alento tornou-se uma exigência em minha vida.
Trabalhei oito anos na Paróquia São
Cristóvão. A cada domingo, a igreja
era completamente tomada de gente.
Hoje, em toda aquela região, foram
constituídas cinco paróquias. Houve
também luta concreta na formação
das comunidades no Setor Garavelo,
para onde Dom Fernando mandou-me, para ajudar o padre Yves. Uma
palhoça de coqueiro era a matriz, e
missas eram celebradas nas casas de
famílias ou debaixo de uma árvore.
Menos de um ano e o querido padre
Yves foi para tratamento em sua terra
natal. Quando formamos 18 comunidades, Dom Fernando mandou-me
para Uberlândia (MG) visitar e conhecer os Padres Oblatos de Maria
Imaculada. Tive sorte na conversa.
Eles vieram para conhecer e do arce-

bispo ouviram: “Arregassem as mangas. Vamos trabalhar. O padre Alaor
e a irmã Cebele cuidam dos pais...”.
Tenho uma profunda gratidão aos
queridos Padres Oblatos de Maria Imaculada pelo grande bem que
eles ﬁzeram e fazem. Hoje, naquela
região, são cinco paróquias. Coisa
semelhante aconteceu quando Dom
Antonio Ribeiro mandou-me para o
Setor Colina Azul, em Aparecida de
Goiânia. Lá, encontrei-me com as Irmãs Ursulinas de São Carlos, eram
apenas três comunidades e muitos
desaﬁos. “Com as Irmãs formamos a
família trapo”.
Dedicação radical, presença de
corpo inteiro entrando pelas casinhas
das famílias, formando grupos de terço, grupos de vizinhos. Foi deste serviço concreto que surgiram mais 15
comunidades e chegamos a 18. Apelei
para Dom Antonio e ele mandou-me
para uma visita a um bispo na Itália.
Três meses depois, o bispo de Vicenza e o arcebispo de Goiânia deram
um passo necessário e enviaram três
padres para a paróquia com 18 comunidades. De lá trago também muitas lembranças felizes. Na Paróquia
Santa Maria, rapidamente aconteceu
o surgimento de outros loteamentos,
com a chegada das famílias do Morro
da Aranha do Setor Norte Ferroviário, formamos 13 comunidades. Foi
válida aquela convivência pastoral.
Estou aprendendo no dia a dia que a
morte e a injustiça não se constituem
a última palavra da história.
Assim, agradeço a Deus, à minha
família, à Igreja Católica, à Arquidiocese de Goiânia, na pessoa de Dom
Washington Cruz, aos amigos que
têm visões diferentes do mundo,
da sociedade e até do Cristianismo.
Deus proverá.
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LEITURA ORANTE
Siga os passos para a leitura orante:

RONALDO ALVES DOS SANTOS (SEMINARISTA)

Texto para a oração: Mt 24,37-44 (página 1233 ‒ Bíblia
das Edições CNBB).

Foto: Rudger Remígio

Vigiemos, o Senhor vem!
Seminário São João Maria Vianney

N

o Evangelho do próximo domingo, o evangelista Mateus
aﬁrma que a vinda do Senhor
é certa, ressaltando a importância da vigilância, já que ninguém sabe
nem o dia e nem a hora em que ele virá (cf.
Mt 24,44). O Senhor convoca todo cristão
a estar atento e preparado. Essa também
é a preocupação do evangelista, que nos
adverte para este grande acontecimento e,
por isso, somos exortados a “ﬁcar atentos
e orar a todo momento, a ﬁm de termos
forças para escapar de tudo o que deve
acontecer e para ﬁcarmos em pé diante do
Filho do Homem” (Lc 21,34-36).
Neste período do Advento, somos
convidados a direcionar nossas vidas ao
essencial, uma vez que o bom cristão é
aquele que está sempre vigilante, aten-

2º) Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma
vez e tente compreender o que Deus quer lhe falar;
3º) Meditação livre: reﬂita sobre o que esse texto diz a
você. Procure repetir frases ou palavras que mais chamaram sua atenção;
to, preparado, para acolher o Senhor
que vem. A vigilância remete-nos a assumir uma postura de cristão engajado,
tendo em conta que “um ﬁcará e outro
será tomado” (Mt 24,40). Enquanto não
chegar esse momento, é preciso viver de
acordo com os mandamentos do Senhor.
“Por isso, também vós, ﬁcai preparados!
Pois na hora em que menos pensais, virá
o Filho do Homem” (Mt 24,44).

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Dn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4. 3ª-f.: Dn 2,31-45; Lc 21,5-11. 4ª-f.: Dn 5,1-6.1314.16-17.23-28; Lc 21,12-19. 5ª-f.: Dn 6,12-28; Lc 21,20-28. 6ª-f.: Dn 7,2-14; Lc 21,29-33. Sábado:
Rm 10,9-18; Mt 4,18-22. Domingo: 1º Domingo do Advento – Is 2,1-5; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44.
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1º) Ambiente de oração: uma posição cômoda e um local
agradável. Silencie e invoque o auxílio do Espírito Santo;

4º) Oração espontânea: converse com Deus, peça perdão.
Louve, adore, agradeça, faça seu pedido de ﬁlho e ﬁlha
muito amados. Fale com Deus como a um amigo íntimo;
5º) Contemplação: Deus é o Rei do universo. Lembre-se
daquilo que ele falou com você nessa Palavra. Se possível, escreva os frutos dessa oração/contemplação;
6º) Ação: para que a sua Lectio Divina seja frutuosa, é necessário que você realize algo concretamente (ajudar o
próximo, pedir perdão, falar sobre o amor de Deus, visitar um doente etc.) e que isso seja resultado de sua oração.
1º Domingo do Advento ‒ Ano A. Liturgia da Palavra:
Is 2,1-5; Sl 121 (122),1-2.4-5.6-7.8-9 (R/. cf. 1); Rm 13,1114a; Mt 24,37-44 (Vigilância).
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