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Siga-nos
Capa: Carlos Henrique

Edição 289ª - 1º de dezembro de 2019

A VOCAÇÃO

dos cinco novos padres da Arquidiocese de Goiânia

Cerimônia de ordenação será no próximo dia 7 de dezembro, às 15h,
na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Catedral Metropolitana
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PALAVRA DO ARCEBISPO

HONREMOS N. SENHORA,
A VIRGEM IMACULADA
Caros irmãos e irmãs,

C

elebrada desde o século XI, a Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria está inserida no contexto do Advento e do
Natal, unindo a expectativa messiânica
e o glorioso retorno de Cristo à memória da Mãe de Deus. Nesse sentido, esse
período litúrgico deve ser considerado
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
um momento particularmente adequado
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
para a veneração da Mãe do Senhor. O
dogma da Imaculada Conceição foi proclamado por Pio IX, em 1854, com a Bula Ineﬀabilis Deus. Com ele, a
Igreja aﬁrma que Maria é toda santa, imune a toda mancha de pecado, moldada e feita uma nova criatura por obra do Espírito Santo.
Todos os anos, no dia 8 de dezembro, a Igreja celebra a solenidade que recorda o dogma da Imaculada Conceição. No ano de
1857, o papa Pio IX inaugurou e abençoou, em Roma, o monumento
da Imaculada, conhecido como o monumento da Piazza di Spagna.
O papa Pio XII, no dia da Imaculada Conceição, começou a enviar
ﬂores como uma homenagem à Virgem. Seu sucessor, o papa João
XXIII, em 1958, deixou o Vaticano e foi pessoalmente à Piazza di
Spagna, para colocar uma cesta de rosas brancas aos pés da Virgem
Maria. Esse costume também foi continuado por todos os papas
posteriores, inclusive o papa Francisco.
A visita à Piazza di Spagna inclui um momento de oração, como
expressão da devoção popular. Além disso, a homenagem à Imaculada Conceição se faz pelo gesto de apresentar as ﬂores, ler uma
passagem das Sagradas Escrituras e uma passagem da Doutrina da
Igreja Católica, praticar orações litânicas e entoar alguns cânticos
marianos, incluindo o Tota Pulchra.
A cena do anúncio do Anjo Gabriel à Imaculada Virgem Maria
é a página que coloca em evidência a cooperação de Nossa Senhora
na obra da salvação. O Concílio enfatizou, como faziam os Padres da
Igreja, que Maria contribuiu para a obra de Cristo não com uma passividade inerte, mas com uma atividade operosa. Seu “sim” foi mantido ao longo de sua vida até o Calvário, onde ela se ofereceu a Cristo,
que se ofereceu para nossa salvação. Em sua vida, ela avançou no
caminho da fé, dedicação, obediência, amor e esperança (LG 58; 63;
65). Com tudo isso, ela cooperava com a obra salvíﬁca de seu Filho.
Na celebração da Solenidade da Imaculada Conceição deste ano,
convido todos os ﬁéis de nossa Arquidiocese a termos uma atitude
simples, mas importante, que vai ao encontro dos dois elementos de
que tratei acima: rezemos o terço, na medida do possível, em família, no dia 8 de dezembro.
Honraremos juntos nossa Mãe, aquela que Jesus nos deu do alto
da cruz. Assim, acompanharemos o gesto do Santo Padre, o papa
Francisco, que depositará ﬂores aos pés da imagem da Virgem Imaculada. As nossas ﬂores serão as Ave-Marias do terço.
Como intenção particular, rezemos juntos o terço por nós, pelas
pessoas que amamos, pela Igreja e pelo mundo. Tempos difíceis
como os nossos requerem de nós uma ativa participação na ação
da graça de Deus, sobretudo por meio da oração, como fez Nossa Senhora. O mundo vive grandes diﬁculdades e a nossa melhor
resposta em cooperação com o Senhor é a nossa santiﬁcação e a
oração, que faz com que a força de Deus, de dentro para fora, mude
o rumo da história.

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Fúlvio Costa (MTB 8674/DF)
Redação: Fúlvio Costa / Eliane Borges
Revisão: Camila Di Assis
Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
Colaboração: Marcos Paulo Mota e Paloma Bastos
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Editorial
A Igreja de Goiânia vive um momento de graça. Em 2017 e 2018, foi
realizado o Jubileu dos Seminários,
cujo objetivo foi intensiﬁcar a oração pelas vocações em nossa Arquidiocese, a partir da inauguração e
reinauguração dos três seminários,
que estão na Cidade da Comunhão /
Centro Pastoral Dom Fernando. Dom
Washington Cruz aposta nas vocações e incentiva que a Arquidiocese
também reze para que o Senhor envie mais operários para a sua Messe.
Deus tem feito sua parte e, no próximo dia 7 de dezembro, às 15h, iremos
juntos agradecê-lo pelos cinco novos

pastores que o Senhor nos enviou.
Abençoados sejam os novos sacerdotes e que seja frutuosa sua missão.
Conheça o despertar da vocação de
cada um nesta edição (pág. 4 e 5).
REZE PELAS VOCAÇÕES!
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Convite
A Paróquia Nossa Senhora de
Guadalupe, por meio do seu pároco,
Mons. Daniel Lagni, e do vigário, Pe.
José Pinheiro (Pe. Zezão), convidam
você e sua família para participarem
da Novena e Festa de Nossa Senhora de Guadalupe, de 4 a 12 de dezembro. Todos os dias, Santa Missa
às 19h30, no Salão Pe. Cesário. Nos
dias 6 e 7, após a Santa Missa, haverá
Quermesse. No dia 8, também após
a Santa Missa, terá um Almoço Festivo. A festa se encerrará com Missa
Solene, presidida pelo bispo auxiliar Dom Levi Bonatto, no dia 12, às
19h30. Vamos participar!

Concessão de Indulgência Plenária
A Igreja concederá Indulgência Plenária aos fiéis que devotamente participarem da primeira missa dos neossacerdotes, que serão ordenados no dia 7/12,
em Goiânia; concederá também aos fiéis

que participarem devotamente da Santa
Missa em Ação de Graças pelo Jubileu de
Ouro de Ordenação Sacerdotal do padre
Alaor Rodrigues. Confira datas, locais e
horários, no quadro abaixo.

Jubileu de Ouro e Ordenação Sacerdotal
Pe. Alaor Rodrigues de Aguiar: 4/12 – 19h – Catedral Metropolitana de Goiânia
Pe. Diêmerson Bento de Araújo: 8/12 – 9h – Paróquia Imaculado Coração de Maria – Goiânia
Pe. José Victor Cabral Dutra: 8/12 – 10h – Santuário-Basílica N. Sra do Perpétuo Socorro (Matriz de Campinas)
Pe. Marcos Paulo Vilela de Assis: 8/12 – 8h – Paróquia São João Batista – Aparecida de Goiânia
Pe. Thiago Martins Borges: 8/12 – 9h – Paróquia Santa Maria Eterna – Petrolina de Goiás
Pe. Vilmar Antônio Barreto: 8/12 – 8h – Capela Sagrado Coração de Jesus, Jardim Nova Esperança – Goiânia

Hora da Graça
Paróquia N. Senhora Rosa Mística
Dia: 8 de dezembro
Horário: 12h
Endereço: Av. T-10, com T-11, Praça T-24,
Setor Bueno - Goiânia-GO
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

II Encontro Arquidiocesano de Corais
é realizado na Paróquia Imaculado Coração de Maria
Foto: Suzany Marques

O

II Encontro Arquidiocesano de
Corais aconteceu, no último
dia 23, na Paróquia Imaculado
Coração de Maria, e reuniu 11
grupos. A iniciativa, que começou em
2018, visava, simultaneamente, celebrar
o dia do músico, por ocasião da memória da mártir Santa Cecília, e congregar
os diferentes grupos corais constituídos
em toda a Arquidiocese de Goiânia.
Neste ano, as músicas apresentadas
foram organizadas ao redor do tema:
Maria na História da Salvação. A organizadora do encontro, Leonice Ângela
(coordendora de Canto Litúrgico), explicou ainda um pouco mais sobre as
canções exibidas: “cada grupo cantou
duas músicas diretamente ligadas a um
dos momentos da participação de Maria
na história da nossa fé, desde a sua Imaculada Conceição, passando pelo Parto
Virginal, até a Assunção e Coroação”.
Leonice Ângela falou também sobre
a relevância do encontro de corais para
a arquidiocese. “O encontro é importante para consolidar a prática do canto
coral nas comunidades da arquidiocese. Embora o Concílio Vaticano II tenha
resgatado a participação da assembleia
nos cantos, isso nunca signiﬁcou abolir
o coral na comunidade. E, quando falamos em coral, nos referimos a grupos
com várias vozes simultaneamente. O
encontro também é uma forma de valorizar e incentivar o trabalho de todos
os que se dedicam à evangelização por
meio do canto e da música.”
O arcebispo da Arquidiocese de
Goiânia, Dom Washington Cruz, disse que o encontro de corais enriquece
a prática dos cantos litúrgicos e parabenizou os presentes. “Eu sou um

Apresentação conjunta dos grupos encerrou o encontro

grande apreciador do canto litúrgico.
As pessoas pensam que podem cantar
qualquer coisa na Igreja, porém, o canto
litúrgico tem um fundo bíblico. Eu agradeço a Deus e a vocês que se dedicam
para que a liturgia seja realmente um
grande hino de louvor.”
Marilurdes de Andrade, regente do
Coral Litúrgico da Vila Nova, o coral
mais antigo que se apresentou e que
hoje conta com 22 integrantes, explicou
sobre a importância desse encontro para
os corais. “A gente se abastece, colocando esse nosso dom a serviço da música,
porque a música nos renova, nos transforma e nos coloca em sintonia com
Deus.” A regente ressaltou ainda que
para se apresentar houve uma preparação de aproximadamente dois meses.
O agregador do coral Nossa Senhora da Visitação, Carlos Donizete, coral
mais recente que se apresentou neste

encontro, ressaltou a importância do
evento para o grupo. “Para nós, foi uma
honra muito grande porque somos da
periferia. Aparecida de Goiânia é uma
realidade dura, difícil. Então, trazer um
trabalho como esse, para nós, é fascinante”, disse. Carlos Donizete explicou
como foi o nascimento do grupo. “Nós
somos um coral interparoquial composto por pessoas de várias comunidades
de algumas paróquias que, no decorrer do ano litúrgico, servem com suas
equipes nas celebrações eucarísticas.
Unimos um pequeno grupo antigo que
prepara Cantatas de Natal às pessoas
que participaram de oﬁcinas musicais
(sobretudo trabalhando técnica vocal),
criadas no início deste ano.” Ele falou
ainda que a principal diﬁculdade que se
tem em um trabalho como esse é reunir
as pessoas.
Ao ﬁnal do II Encontro Arquidioce-

sano de corais, todos os grupos se reuniram para apresentar a canção Coração
Imaculado de Maria, escrita pelo compositor José de Acácio Santana, com regência de José Reinaldo Martins Filho.
SURPRESA
Além de organizadora do encontro de corais, Leonice Ângela também
regeu o Projeto Meu Canto é o Nosso
Canto, desenvolvido na Paróquia Imaculado Coração de Maria. Apesar de ser
um projeto com foco no estudo de noções básicas de técnica vocal e partitura
musical para a prática pastoral, Leonice
lançou o desaﬁo aos seus alunos (pertencentes não só a esta paróquia, mas a
muitas outras) de assumirem o repertório de um dos grupos do Encontro de
Corais que teve um imprevisto há poucas semanas do evento.

Coral Santa Cecília da Arquidiocese de Goiânia

O Coral Litúrgico da Vila Nova é o mais antigo

O Santuário Sagrada Família sediou, no último sábado (23/11), o encontro que deu início à celebração do
Jubileu de Ouro do Encontro de Casais
com Cristo (ECC) no Brasil, presente
na Arquidiocese de Goiânia e em 222
outras arquidioceses do país. A comemoração do jubileu começa neste ano
e tem encerramento em julho de 2020,
em São Paulo, na Vila Pompeia (onde
teve início), com a presença do padre
Alfonso Pastore, o idealizador do ECC.
No ﬁnal do dia, foi celebrada a
santa missa, pelo bispo auxiliar Dom
Moacir Arantes, que falou sobre os 50
anos do ECC em sua homilia. “A palavra de Deus que nos é dada na liturgia
de hoje vem ao encontro desse momento que é celebrado em nossa arquidiocese, aqui no Santuário Sagrada
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Família. No Brasil inteiro, momentos
como esse também estão acontecendo,
para agradecer a Deus a inspiração
que ele concedeu ao padre Alfonso
Pastore, para a criação do ECC. Agradecer a Deus porque há 50 anos este
serviço - escola vem produzindo bons
frutos”, explicou.
O casal Queiroz e Nazaré é responsável pelo regional Centro-Oeste
do ECC e, de acordo com Nazaré, o
principal objetivo dessa comemoração nacional é lembrar aos membros
os cinco pontos que regem o serviço:
doação, pobreza, simplicidade, alegria e oração.
Segundo o diretor espiritual do
ECC na Arquidiocese de Goiânia, padre Jackson Maioli, o serviço nasceu
com a inspiração de auxiliar os casais

Foto: Suzany Marques

Encontro de Casais com Cristo celebra Jubileu de Ouro

a viverem o seu encontro pessoal com
Cristo e, a partir disso, testemunhar
na missionaridade da Igreja, engajados na vida das paróquias. O padre

ressalta que os interessados em participar do ECC podem procurar o casal
coordenador arquidiocesano, Weverton e Lívia: (62) 99138-3115.
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Dom Washington Cruz
vai ordenar cinco novos padres para o serviço da Igreja

FÚLVIO COSTA

N

o próximo dia 7 de dezembro, às 15h, na Paróquia
Nossa Senhora Auxiliadora (Catedral Metropolitana), a Arquidiocese de Goiânia vai ordenador, sob a
imposição das mãos do seu arcebispo, Dom Washington Cruz, cinco novos padres para o serviço da Igreja. É a pri-

meira vez em sua jovem história, que a Arquidiocese ordena
cinco padres em uma única celebração. O Jornal Encontro Semanal conversou com os cinco diáconos e apresenta aqui um pouco
de seus caminhos vocacionais, etapa formativa, espiritualidade,
vida pastoral, até chegar à tão esperada ordenação presbiteral.

Fotos: Rudger Remígio

Diácono Diêmersom Bento de Araújo, 27 anos, natural da cidade de Campos Belos (GO).
Lema de ordenação presbiteral: “Ocultar-se e desaparecer” (São Josemaria Escrivá)

Paroquiano da Paróquia Imaculado Coração de Maria, em Goiânia, seu processo
vocacional teve início em 2009, quando
sentiu o chamado de Deus em sua vida.

Na época, com apenas 17 anos, ele procurou compreender sua vocação. Iniciou os
encontros vocacionais na Arquidiocese,
que tinha o padre Rodrigo de Castro como
responsável pela Pastoral Vocacional. “Fui
sendo acompanhado, sempre em oração”.
Ele disse sentir um vazio quando bem jovem, que só foi compreendido na caminhada vocacional. Em 2010, ele começou
a frequentar o seminário uma vez ao mês,
rotina que o levou a conhecer e amar o
sacerdócio. “Fui me encantando, cada vez
mais, pelas atividades, pelo ofício do padre
e também ao vê-los exercer esse ministério com alegria”.
Diêmersom ingressou no Seminário
Propedêutico Santa Cruz em 2011. “Na
caminhada, procurei discernir e reafirmar esse sim a Deus pelo meu chamado”, declarou. Em 2017, ele fez o pedido

para a Ordem do Diaconado e, em pouco
tempo, recebeu a resposta do nosso arcebispo Dom Washington Cruz. “Foi um
momento de muita felicidade, de muita alegria, ao mesmo tempo tive certo
temor de assumir as responsabilidades
desse ministério”, contou. A ordenação
diaconal aconteceu no dia 2 de fevereiro de 2018, na Catedral Metropolitana,
junto aos os outros quatro diáconos que
também serão ordenados sacerdotes no
dia 7 de dezembro. Ele já exerceu o ministério diaconal no seminário e na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Senador Canedo, e atualmente no Santuário
Sagrada Família.
MENSAGEM AOS VOCACIONADOS
Aos jovens, o futuro sacerdote deixa
uma mensagem de esperança e motiva-

ção. “No caminho vocacional é preciso
entregar-se nas mãos de Deus, confiar nos
desígnios que Ele tem para cada um de nós
e não ter medo de realmente responder
ao seu chamado. Muitas vezes, nós jovens
temos medo de um futuro porque ainda
é uma fase incerta, sem muitas respostas
concretas, e nós queremos uma certa segurança. Mas é fundamental confiar, assim
como fiz no meu caminho. Confiei mesmo
em meio a muitas dúvidas e crises, e Deus
deu a graça da perseverança, da oração,
que é o ponto principal do discernimento.
Eu não abandonei a oração, procurei sempre a vida de comunidade, estar próximo
das pessoas que ajudam e colaboram para
o desenvolvimento vocacional. Esse caminho de discernimento leva um certo tempo e o segredo é entregar-se a Deus sem
nenhuma reserva”.

Diácono José Victor Cabral Dutra, 33 anos, natural de Monte Alegre (GO)
Lema de ordenação presbiteral: “Chegou perto dele e, ao vê-lo, moveu-se de compaixão” (Lc 10,33)
Sentido do lema em sua vida: “Esse olhar da misericórdia e compaixão de Deus me atraiu e sou chamado a aplicar dessa misericórdia em tantas pessoas”
Sua comunidade de origem é o Santuário Basílica Nossa Senhora da Conceição –
Matriz de Campinas. Aos 19 anos, o jovem
José Victor começou a despertar para a
vocação sacerdotal. Ele também procurou
ouvir a voz de Deus que sussurrava em seu
ouvido. Victor lembra que nesse período
fez um itinerário de iniciação cristã com a
Comunidade Sagrados Estigmas. Conheceu, logo depois, a Pastoral de Rua Filhos
da Misericórdia, iniciativa que amadureceu
mais seu amor pelo próximo e pela Igreja.
O ingresso no Seminário Propedêutico
Santa Cruz veio aos 23 anos de idade. “No
seminário, com a graça de Deus e com a
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ajuda dos formadores, pude discernir essa
vocação de estar a serviço da Igreja”, disse.
Atualmente ele está exercendo o ministério diaconal na Paróquia Santa Cruz, em
Aparecida de Goiânia, fazendo as funções
do diácono, como atendimento de direção
espiritual, celebração das exéquias, visitas
aos enfermos, acompanhamento de pastorais, da Pastoral Familiar, dos Ministros
Extraordinários da Sagrada Eucaristia e
acompanhamento dos jovens.
VOCAÇÃO
O diácono José Victor fez um breve
relato do sentido da vocação sacerdotal

para a sua vida. “É um caminho de felicidade, é acreditar que Deus tem o melhor
para nós e ter essa certeza e essa coragem de abrir mão de alguns bens que são
passageiros e oferecem prazeres momentâneos. Isso é acreditar numa realização
e sentir felicidade plena àquilo que Deus
nos chama. Desejo aos jovens coragem,
entusiasmo para descobrir e discernir o
projeto de Deus para cada um. Desejo,
também,por meio de um projeto de vida
pleno, de felicidade, de realização, essa
coragem de abrir mão de alguns bens
passageiros para ir em direção à meta da
felicidade que jamais irá passar”.
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Diácono Thiago Martins Borges, 31 anos, natural de Petrolina de Goiás
Lema: Contudo, que não seja a minha vontade, mas a tua (Lc 22,42)
Sentido do lema em sua vida: “Lembro-me do momento em que o Senhor estava no Getsêmani, em agonia. Ele buscou em Deus a força. Nos meus momentos difíceis, eu sempre busquei em
Deus a força. Fazer a vontade d’Ele não é fácil, é exigente, mas me ajuda a ser santo, a ser melhor
neste mundo”.
O processo de formação cristã de
Thiago começou com os Missionários
Redentoristas. A motivação, porém, da
sua vocação é o Bom Pastor. “Jesus Cristo que cuida das ovelhas. Eu sempre tive
esse desejo de cuidar das pessoas, sobretudo aqueles que estão abandonados”,
afirmou. O diácono Thiago faz questão
de agradecer a Arquidiocese de Goiânia
que tanto contribuiu em sua caminhada
vocacional. Hoje, ele atua como diácono
na Paróquia Nossa Auxiliadora, em Sena-

dor Canedo, e ajuda também na QuaseParóquia Madre Teresa de Calcutá.
PROCESSO VOCACIONAL
Sobre o processo de discernimento vocacional, Thiago diz que há muitos desafios,
mas ressalta que todos eles podem ser superados. “Deus vai agindo na vida da gente.
Vamos nos abrindo a esse processo e Ele vai
mostrando as graças que vão acontecendo,
as pessoas que também vão aparecendo
em nossas vidas, que vão nos ajudando,

nos fortalecendo. Vale a pena seguir Jesus
Cristo, anunciar o reino d’Ele. Nossa primeira vocação é a vida. Nós temos um porquê
de existir nesse mundo e cada jovem precisa sempre estar atento ao que Deus quer e
ouvir a voz d’Ele. Há tantas realidades que
o mundo oferece que atrapalham esse estar
atento a Deus e precisamos por meio da oração, da escuta da palavra, estarmos sempre
com o olhar voltado para Deus por que Ele
tem muitas coisas boas para nós. Temos que
ter sempre o olhar fixo n’Ele”, testemunhou.

Diácono Marcos Paulo Vilela de Assis, 28 anos, natural de Anápolis-GO
Lema: A minha alegria é fazer a vossa vontade, Senhor (Sl 40, 8)
Sentido do lema em sua vida: “A alegria de servir é o que mais me encanta na vida consagrada. Um
consagrado alegre manifesta a presença de Deus. Uma pessoa pode até fazer a vontade de Deus sem
alegria, mas jamais vai transmiti-la plenamente”.
Em 2009, Marcos Paulo participou de
um retiro de jovens e foi neste momento
que ele começou a despertar para a fé.
No retiro, ele sentiu um impulso para a
sua conversão pessoal e então se interessou mais pela Igreja. Embora esse encontro com o Senhor seja renovado todos os
dias, seja por meio da convivência com os
irmãos, na eucaristia, e na paróquia, o início de tudo é muito importante para a caminhada vocacional. “A partir desse retiro
senti-me amado por Deus, tocado por Ele
e então senti a necessidade de entregar a
minha vida”, comentou. Em 2009, ele estudava matemática na UFG, mas não con-

cluiu o curso porque o chamado de Deus
foi mais forte. “Deixei os estudos e ingressei no Seminário Santa Cruz. Em 2018, diácono Marcos Paulo foi ordenado diácono
com os outros irmãos e agora se prepara
para a ordenação sacerdotal. Atua como
diácono no Setor Juventude e na Paróquia
São João Batista.
DESAFIOS VOCACIONAIS
São muitos os desafios no processo
de discernimento e amadurecimento vocacional. Diácono Marcos Paulo nos falou
um pouco das alegrias e tristezas ao longo desses anos formativos. “Nós mesmos

somos o mais difícil na caminhada. Lidar
com nossas barreiras espirituais, humanas, afetivas e vencer tudo isso. Curar
as feridas, superar limites e traumas é a
parte mais difícil, mas as alegrias estão
principalmente no serviço às pessoas, na
colaboração às famílias e em suas dificuldades, quando estamos com as pessoas
doentes, enlutadas, tudo isso nos traz alegria. O contato com a juventude também
é muito positivo e me leva a experimentar vitalidade, a valorizar o empenho de
cada um e estar com as pessoas, e tudo
isso me preenche”.

Diácono Vilmar Barreto, natural de Anápolis-GO
Lema: Se tu queres, Jesus, eu também quero” (Beata Chiara Luce)

Vilmar veio para Goiânia em 1994. De
família católica, ele tem origem na Paróquia Nossa Senhora da Esperança, no
Jardim Nova Esperança. Um primo ingressou no seminário com nove anos de
idade e essa atitude foi a primeira mo-
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tivação em sua caminhada vocacional.
Quando Vilmar fez 14 anos de idade, o
desejo de ser sacerdote cresceu, mas foi
somente aos 23 que ele fez sua primeira
experiência com os Padres Salesianos.
Naquela época, as correspondências
eram feitas por meio de cartas e e-mails
e ele deveria ter ido a uma experiência
vocacional em Belo Horizonte (MG), mas
acabou não dando certo. Em Goiânia,
ele começou os encontros vocacionais
quando o formador no seminário era Padre Waldemar, hoje Dom Waldemar, que
foi bispo auxiliar de Goiânia e hoje é bispo de Luziânia (GO). “Em 2010 eu tinha
30 anos de idade e nesse período participei de três encontros vocacionais. Pedi
a Dom Waldemar que meu processo de
caminhada vocacional fosse diferente e
ele concordou. É que antes do seminário eu tinha uma vida empresarial, modelo de vida totalmente diferente, mas

sempre tive essa moção interior sobre o
sacerdócio, sempre tive esse bom olhar
para o ministério sacerdotal”. Vilmar está
exercendo o ministério diaconal na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo.
NÃO EXISTE VOCAÇÃO TARDIA
Aos 39 anos de idade, o diácono Vilmar diz que não existe vocação tardia.
“Até o nome vocação tardia é errado
espiritual e vocacionalmente falando,
porque a decisão pode ser tardia, mas o
sentimento do sacerdócio está sempre
ali. Acredito muito no tempo de Deus,
mas eu decidi num tempo em que Deus
também permitiu que eu pudesse decidir. Isso não é vocação tardia, mas sim a
decisão tardia da minha parte, porque
Deus sempre chama e independentemente da idade é importante buscar
sempre fazer a experiência”, explicou.

Àqueles que sentem o chamado de
Deus, diácono Vilmar diz que sempre
há tempo para uma resposta. “Busque
fazer a experiência do discernimento
junto à Arquidiocese. Procure a Pastoral Vocacional. O bonito da experiência
é que, depois, nós temos convicção do
querer da Igreja também, então é muito
mais acertada essa nossa resposta, ao
acreditar que a Igreja tem a autoridade
para falar qual é a nossa vocação, pelo
poder do Espírito Santo, e nós temos a
liberdade de aceitá-la”. Ele ainda afirmou qual é o significado da vocação,
isto é, da resposta à vocação sacerdotal
dada a Deus. “O sacerdócio é para mim
uma realização da vontade de Deus em
mim e da minha vontade no querer de
Deus. Tudo começa do querer de Deus,
mas eu fui vendo e respondendo aos
pequenos sinais, e amando cada vez
mais a Igreja”.
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CATEQUESE DO PAPA

ATOS DOS
APÓSTOLOS Nº 11

A verdadeira batalha
é contra os espíritos do mal

P

artindo do episódio do
apedrejamento de Estêvão, aparece uma ﬁgura
que, ao lado de Pedro, é a
mais presente e incisiva dos Atos
dos Apóstolos: a de “um jovem
chamado Saulo” (At 7,58). Ele é
descrito no início como aquele que
aprova a morte de Estêvão e quer
“destruir a Igreja” (cf. At 8,3); mas
depois tornar-se-á o instrumento
escolhido por Deus para anunciar
o Evangelho às nações (cf. At 9,15;
22,21; 26,17).
Com a autorização do sumo
sacerdote, Saulo perseguia os
cristãos e capturava-os. Vós, que
pertenceis a alguns povos que foram perseguidos por ditaduras,
compreendeis bem o que signiﬁca perseguir pessoas e capturá-las. Foi o que o Saulo fez. E ele
fez isso pensando que estava servindo a lei do Senhor. Lucas diz
que Saulo “respirava” sempre
“ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor” (At 9,1): nele
há um sopro que cheira a morte,
não a vida.
O jovem Saulo é retratado
como um intransigente, isto é, alguém que manifesta intolerância
para com aqueles que pensam de
modo diferente, absolutiza a sua

identidade política ou religiosa e reduz o outro a um inimigo
potencial a ser combatido. Um
ideólogo. Em Saulo, a religião foi
transformada em ideologia: ideologia religiosa, ideologia social,
ideologia política. Só depois de
ter sido transformado por Cristo,
então ensinará que a verdadeira
batalha “não é contra os seres hu-

manos [...], mas contra [...] os dominadores deste mundo de trevas, e contra os espíritos do mal”
(Ef 6,12). Ele ensinará que não se
devem combater as pessoas, mas
o mal que inspira as suas ações.
A condição raivosa ‒ porque
Saulo era raivoso ‒ e conﬂituosa
de Saulo convida todos a questionar-se: como vivo eu a minha vida

de fé? Vou ao encontro dos outros
ou ponho-me contra os outros?
Pertenço à Igreja universal (bons e
maus, todos) ou tenho uma ideologia seletiva? Adoro Deus ou
adoro formulações dogmáticas?
Como é a minha vida religiosa? A
fé em Deus que professo torna-me
amigável ou hostil àqueles que
são diferentes de mim?
Foto: Internet

Queridos irmãos e irmãs!

Comover o coração é o método do Senhor
Lucas diz-nos que, enquanto
Saulo se dedica totalmente a erradicar a comunidade cristã, o Senhor está nas suas pegadas para
comover o seu coração e convertê-lo
a si. É o método do Senhor: comove o coração. O Ressuscitado toma
a iniciativa e manifesta-se a Saulo
no caminho de Damasco, acontecimento narrado três vezes no Livro dos Atos (cf. At 9,3-19; 22,3-21;
26,4-23). Através da combinação de
“luz” e “voz”, típica das teofanias,
o Ressuscitado aparece a Saulo e pede-lhe que responda pela sua fúria
fratricida: “Saulo, Saulo, por que
me persegues?” (At 9,4). Aqui o Res-
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suscitado manifesta o seu ser um só
com aqueles que creem n'Ele: atacar
um membro da Igreja é como atacar
o próprio Cristo! Também quantos são ideólogos porque querem a
“pureza” ‒ entre aspas ‒ da Igreja,
atacam Cristo.
A voz de Jesus diz a Saulo: “Ergue-te, entra na cidade e dir-te-ão o
que tens a fazer” (At 9,6). Mas Saulo,
quando se levanta, já não vê nada,
está cego, e de homem forte, autoritário e independente, torna-se fraco,
necessitado e dependente dos outros, porque não vê. A luz de Cristo
ofuscou-o e tornou-o cego: “assim
vê-se também exteriormente o que

era a sua realidade interior, a sua cegueira em relação à verdade, à luz
que é Cristo” (Bento XVI, Audiência
Geral, 3 de setembro de 2008).
Deste “corpo a corpo” entre Saulo e o Ressuscitado, tem início uma
transformação que mostra a “páscoa pessoal” de Saulo, a sua passagem da morte para a vida: o que
antes era glória torna-se “lixo” a ser
rejeitado para adquirir o verdadeiro ganho que é Cristo e a vida nele
(cf. Fl 3,7-8).
Paulo é batizado. O batismo marca, assim, para Saulo, como para
cada um de nós, o início de uma
nova vida, e é acompanhado por

um novo olhar sobre Deus, sobre Si
mesmo e sobre os outros, que de inimigos se tornam irmãos em Cristo.
Peçamos ao Pai que faça experimentar também a nós, como Saulo,
o impacto com o seu amor, o único
que pode transformar um coração
de pedra num coração de carne
(cf. Ez 11,15), capaz de acolher em
si mesmo “os mesmos sentimentos,
que estão em Cristo Jesus” (Fl 2,5).

Audiência Geral
9 de outubro de 2019
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ANDRESSA MIRANDA ALVES PINTO
Advogada e membro da Unijuc

A

proteção aos princípios
da dignidade humana
e ao direito à vida é um
dos objetivos principais
da União dos Juristas Católicos da
Arquidiocese de Goiânia (Unijuc).
Nessa perspectiva, destaca-se que
a proteção ao direito à vida abarca
não somente a dos nascituros, mas
também de todas as pessoas, inclusive dos trabalhadores.
Com fundamento na Verdade
e nas normas cristãs, assim como
em observância à Doutrina Social
da Igreja, que versa sobre a dignidade humana e o bem comum na
vida em sociedade, a Unijuc realiza sua missão de buscar a transformação social por meio dos valores
cristãos.

O Salmo 128,1-2 destaca a dignidade da pessoa humana por meio
do trabalho, ao exultar: “Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
Pois comerás do trabalho das tuas
mãos; feliz serás, e te irá bem”.
A Palavra do Senhor nos traz
diversas passagens que tratam da
digniﬁcação do homem que trabalha, ﬁcando evidente que é por
meio dele que se obtém o sustento da família, mantendo, assim, a
obra de Deus!
Nessa direção, São João Paulo
II, na Carta Encíclica Laborem Exercens, assegurou que “O fundamento para determinar o valor do trabalho humano não é em primeiro
lugar o gênero de trabalho realizado, mas o fato de aquele que o
executa ser uma pessoa”.
São João Paulo II também ensinou que a dignidade da pessoa
humana provém da imagem e
semelhança de Deus, e, por isso,
merece o devido respeito tanto em
suas dimensões objetivas quanto
subjetivas do trabalho. A primeira
trata dos resultados, máquinas e

São João Paulo II também ensinou que
a dignidade da pessoa humana provém
da imagem e semelhança de Deus, e,
por isso, merece o devido respeito tanto
em suas dimensões objetivas quanto
subjetivas do trabalho
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Foto: Internet

O trabalho é para o homem, e não o homem para o trabalho (LE 6)

ferramentas, enquanto a segunda
refere-se, especiﬁcamente, ao trabalhador, no âmbito social. Essa
última desperta maior atenção,
uma vez que nela a dignidade do
trabalhador é observada.
Assim, nesse contexto, é importante a reﬂexão quanto ao
ambiente de trabalho, sobretudo
aquele que expõe os trabalhadores
a agentes insalubres e perigosos,
conforme elencados nas Normas
Regulamentadoras (NR) 15 e 16.
Dessa forma, para neutralizar a
exposição dos agentes insalubres
e perigosos constantes em certos
ambientes de trabalho, é obrigatória a ﬁscalização tanto do fornecimento dos equipamentos de proteção pelo empregador quanto do
uso deles pelos empregados, com
o objetivo de proporcionar um ambiente salubre, consoante à dignidade humana e proteção à vida do
trabalhador.
Ademais, além de ser impres-

cindível o fornecimento e uso dos
equipamentos de proteção individuais, recomenda-se que as empresas participem de Programas
de Prevenção dos Riscos Ambientais e de Programas de Controle
Médico de Saúde Ocupacional,
bem como instituam a Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes
com vistas a atender melhor a qualidade de vida do trabalhador.
Não obstante, destaca-se a necessidade de se priorizar a dimensão
subjetiva do trabalho, não tratando
o trabalhador como uma simples
mercadoria ou engrenagem para o
resultado ﬁnal do labor, cumprindo, assim, tanto a legislação trabalhista como também os ensinamentos da Santa Igreja, que defende,
sobretudo, a dignidade da pessoa
humana e repudia, veementemente, qualquer extermínio do direito
à vida, na certeza de que o trabalho
é para o homem, e não o homem
para o trabalho (LE 6).
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LEITURA ORANTE

Solenidade da Imaculada Conceição

‘‘Alegra-te, cheia de graça! O Senhor está contigo’’ (Lc 1,28b)
JOSÉ LUÍS DA SILVA ROSA (SEMINARISTA)
Seminário São João Maria Vianney

N

este itinerário do Advento,
aparece para nós a estrela da
Virgem Imaculada, preservada de qualquer mancha de
pecado, porque foi escolhida para ser
a Mãe do Redentor. Ao projeto salvador de Deus, revelado e concretizado
plenamente em Jesus, Maria deu o seu
“sim” total, o que resultou na salvação
e vida plena para ela e para o mundo.
A expressão “cheia de graça” signiﬁca
que Maria é objeto da predileção e do
amor de Deus. Maria reconhece que
Deus a escolheu, aceita com disponibilidade essa escolha e manifesta a sua
disposição de cumprir, com ﬁdelidade,
o projeto de Deus.

A outra expressão “o Senhor está contigo” é frequentemente ligada aos relatos
de vocação no Antigo Testamento, como
os de Moisés (Ex 3,12) e de Jeremias (Jr
1,8.19). Neste Evangelho, então, temos o
“relato de vocação” de Maria: a visita do
anjo destina-se a apresentar à jovem de
Nazaré uma proposta de Deus. Ao contrário de Eva, que havia desobedecido a
Deus, Maria decidiu se entregar, como
humilde serva, à vontade de Deus. Por
isso, é chamada de Nova Eva.
E nós, que prioridade estamos dando
a Deus, que derrama inúmeras graças,
todos os dias, com vistas à nossa santiﬁcação? Porque, de fato, fomos predestinados, desde toda a eternidade, a uma
identiﬁcação plena com Jesus, ou seja, a
uma unidade e harmonia totais com o
Filho de Maria.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Is 4,2-6; Mt 8,5-11. 3ª-f.: Is 11,1-10; Lc 10,21-24. 4ª-f.: Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.
5ª-f.: Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27. 6ª-f.: Is 29,17-24; Mt 9,27-31. Sábado: Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35–10,1.6-8.
Domingo: Imaculada Conceição de Nossa Senhora, solenidade – Gn 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-28.
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Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Lc 1,26-38 (página 1269 – Bíblia
da CNBB)
1º Ambiente de oração: uma posição corporal adequada e
um local agradável e calmo são essenciais. Procure silenciar a
mente e peça o auxílio do Espírito Santo;
2º Leitura atenta da Palavra: leia o texto pelo menos duas vezes, até que o relato apresentado se torne familiar, ou seja, as
cenas comecem a fazer sentido.
3º Meditação livre: reﬂita, calmamente, sobre o que esse trecho do Evangelho transmite a você. A Palavra de Deus continua nos falando até os dias de hoje. Se uma palavra ou frase
chamou sua atenção, pode repeti-la várias vezes.
4º Oração espontânea: deixe que essa frase se torne uma conversa com Deus, ou seja, uma oração. Procure se expressar de
forma espontânea, da maneira como você conversaria com
um(a) amigo(a);
5º Contemplação: imagine que Deus, o mesmo que apresentou
o seu plano de salvação a Maria, por meio do Anjo Gabriel,
deseja que você o acolha em sua vida;
6° Ação: trata-se do momento de perguntar a Deus de que forma você poderá dizer “sim” ao convite para uma vida santa,
como Maria fez em Nazaré.
Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora –
Ano A. Liturgia da Palavra: Gn 3,9-15.20; Sl 97 (98), 1.2-3ab.
3cd-4 (R/.1a); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.
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