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PALAVRA DO ARCEBISPO

É NO SILÊNCIO QUE SE
ACOLHE A PALAVRA
Caros irmãos e irmãs,

O

silêncio na Igreja e durante
a celebração da Sagrada Liturgia é uma questão de primeira ordem, uma vez que os
frutos espirituais da ação litúrgica dependem, não pouco, da correta vivência
do “silêncio sagrado”.
Deus nunca pode ser reduzido a algo
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
que
está, simplesmente falando, ao nosArcebispo Metropolitano de Goiânia
so alcance, como um objeto material. Ele
sempre permanece envolvido no esplendor de sua transcendência. Mesmo se, com a encarnação, o Filho
Unigênito veio morar entre nós e se entreteve conosco como com os
amigos, ele nunca negligenciou a divina Majestade do Pai, a quem
mostra uma absoluta obediência adorante. Ele próprio está permanentemente investido nessa majestade e, com frequência, o esplendor que dela resplende irrompe pela sua verdadeira humanidade.
Essa majestade do Pai, do Filho e do Espírito Santo exige silêncio e
veneração, especialmente na Liturgia Sagrada.
A atmosfera de silêncio interior e exterior é próprio de cada celebração litúrgica. De fato, é uma questão de dispor a alma para ouvir
a Deus, que fala ao seu povo, de louvá-lo com exultação e receber,
de sua misericórdia, aquelas maravilhas da graça, que são os sacramentos. Em última instância, de nos maravilharmos, boquiabertos,
diante de sua grandeza que vem ao nosso encontro e que pede para
ser acolhido em nosso coração.
Por isso, a Igreja prevê: o silêncio preparatório em vista da Celebração, seja para ministros e para os ﬁéis; o silêncio durante o rito,
ao realizar os gestos e pronunciar as orações estabelecidas, a ﬁm de
internalizar o conteúdo da Palavra proclamada e dos “sinais sagrados” que ocultam os santos Mistérios; o silêncio após as celebrações
para não dispersar imediatamente a intensidade da lembrança interior e, assim, cultivar a união com o Senhor, sobretudo, depois de
tê-lo recebido na Eucaristia.
Como lembrei em minha Carta Pastoral: “A liturgia, como uma
composição musical, tem necessidade de espaço, de tempo, de silêncio, de despojamento de nós mesmos, para que as palavras, os
gestos e os sinais nos possam falar de Deus” (O Espírito Santo, a
Igreja e a Liturgia, 68).
Poderíamos nos recordar sempre das palavras do Pe. Romano
Guardini, que aﬁrmava: “Se alguém me perguntasse onde começa
a vida litúrgica, eu responderia: com a aprendizagem do silêncio.
Sem ele, tudo carece de seriedade, tudo se torna vão...; este silêncio é
a condição primeira de toda a ação sagrada. Devemos exercitar-nos
no silêncio, para o bem da palavra. Porque a maior parte da liturgia consiste em palavras ditas por Deus ou dirigidas a Deus e elas
devem ser imensas, cheias de calma e de silêncio interior. O silêncio
abre a fonte interior da qual brota a Palavra” (O Espírito Santo, a
Igreja e a Liturgia, 77).
Nossa última Reunião Mensal deste ano de 2019, além do caráter festivo em preparação para a celebração do Natal de Nosso
Senhor, tratará da importância do silêncio na Sagrada Liturgia.
Gostaria de convidar vivamente todos os cristãos de nossas comunidades que venham participar deste encontro, para festejarmos a
chegada do Menino Deus e aprendermos mais como viver o silêncio diante do seu mistério.
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Editorial
A reportagem de capa do Encontro
Semanal deste domingo é uma entrevista com padre Sílvio Zurawski, professor
de Teologia e especialista em Mariologia,
sobre a Solenidade da Imaculada Conceição
de Maria, que celebramos hoje. Ele fala
sobre o marco histórico da solenidade
e sobre os dogmas da Imaculada, além
de fazer uma reﬂexão profunda sobre o
signiﬁcado de Nossa Senhora na vida de
fé. No conteúdo, também trazemos os
demais dias de preceitos celebrados ao
longo do Ano Litúrgico. Conﬁra também,
nesta edição, a aula de comunicação dos
seminaristas do período propedêutico,
que aconteceu nos estúdios da PUC TV.
O grupo tem uma disciplina de comuni-

cação com a jornalista Eliane Borges, que
é coordenadora do Vicariato para a Comunicação (Vicom) da Arquidiocese de
Goiânia. Dom Washington Cruz, por sua
vez, fala, em sua Palavra semanal, sobre o
silêncio na liturgia, tema da próxima Reunião Mensal de Pastoral, que acontecerá
no dia 14 de dezembro.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Arquidiocese é representada em Roma
Em Roma, no Tribunal Apostólico da Rota Romana, foi ministrado o Curso de Formação para a
Tutela do Matrimônio e o Cuidado Pastoral dos Casais Feridos, de
25 a 30 de novembro último.
A Arquidiocese de Goiânia
esteve representada pelo Tribunal Eclesiástico Interdiocesano
de Goiânia, nas pessoas do Pe.
Os cursistas foram recebidos pelo Papa, que os
Cristiano Faria dos Santos, juiz e
exortou a buscar discernimento no Espírito Santo
clesiástico e coordenador do Mestrado em Direito Canônico; Pe.
Fagner Israel de Oliveira, vigário judicial da Sociedade Brasileira de Canonistas,
adjunto; e pela Ir. Francisca Delma Mes- seis mestrandos do curso de Direito Caquita de Oliveira, secretária do mestrado nônico do Instituto Superior de Direito
Canônico de Goiânia, incluindo o advoe juíza auditora.
Mais de 400 pessoas participaram da gado Victor Naves, diretor jurídico da
formação. Entre eles, também estava a União dos Juristas Católicos da ArquiDra. Sueli Almeida da Silva, presidente diocese de Goiânia.

Fotos: Arquivo
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Dia Mundial de Luta Contra a Aids
é celebrado no Santuário Sagrada Família

Foto: Rudger Remígio

N

o domingo, 1º de dezembro, foi celebrado o Dia
Mundial de Luta Contra
a Aids. Para suscitar reﬂexões sobre a temática, o Santuário
Sagrada Família recebeu o bispo de
Goiás e referencial da Pastoral da
Aids Nacional, Dom Eugênio Rixen,
que presidiu a Santa Missa, marcando o início das atividades deste
dia. Após a celebração, foi realizada
uma ação na área externa do Santuário, voltada à prevenção da Aids:
uma equipe da Secretaria Estadual
da Saúde atendeu a população, das
8h30 às 13h, aplicando o teste de
HIV, cujo resultado é sigiloso.
O reitor do Santuário, padre
Rodrigo de Castro, informou que
o objetivo da iniciativa foi aderir à
campanha iniciada no dia 28 de novembro, em todo o país, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), coordenada pela Pastoral
da Aids, para estimular as pessoas a
fazerem o teste de HIV/Aids. “Pelo
acolhimento e a divulgação de informações, a Igreja quer ajudar a afastar a carga negativa do teste, como
a insegurança, o medo do estigma e
da discriminação. As pessoas precisam saber que o teste está disponível
na rede pública de saúde, é gratuito,
seguro e sigiloso; e que a Aids tem
tratamento, inclusive para benefício

das crianças em gestação”, ressaltou
padre Rodrigo.
Em sua reﬂexão, Dom Eugênio
lembrou que naquele dia se iniciava
o Advento. Conforme o bispo, é um
tempo de espera pela vinda do Salvador, que veio para nos dar a vida em
abundância. “Iniciamos, hoje, o Advento, composto por quatro domingos
de preparação para o Natal de Jesus.

No Natal, devemos pensar em vida
nova, paz, partilha; e pedir a Deus a
graça de que nessas quatro semanas
do Advento a vida nasça e renasça,
onde temos tantos sinais de morte.”
“Tenham as qualidades que o
Senhor Jesus Cristo tem”. Segundo
Dom Eugênio, esse tema foi muito
importante para o início das atividades da Pastoral da Aids. “Nossa pas-

toral nasceu dessa ideia, não nasceu
para ter prestígio, até porque muita gente tem medo desse trabalho
pastoral, mas nossa pastoral nasceu
olhando para Jesus que sempre esteve compassivo e cuidando dos doentes.” O bispo concluiu dizendo que
“uma comunidade que não cuida dos
doentes, não é uma comunidade de
Jesus, pois esse povo não o imita”.
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importante e único da nossa Igreja.
Houve uma grande valorização da
liturgia nesse processo de dedicação
do altar, pois são ritos que não são
rezados comumente e, portanto, não
são tão conhecidos. Foi uma grande
honra poder participar desse rito em
nossa comunidade”, comentou.
“São três elementos que representam o Cristo na nossa Igreja e são
indispensáveis dentro dela: o altar,
o ambão e o batistério”, explicou
Dom Levi.
Dom Washington Cruz celebrou
a Santa Missa na Comunidade 12
Apóstolos, em Aparecida de Goiânia, no dia 3 de dezembro, também
para consagrar o altar da comunidade, que foi fundada em meados do
1996, com o empenho das famílias
e com o apoio e pastoreio do padre
Tommy - OMI.

Consagração do altar na Comunidade 12 Apóstolos
Foto: CÍntia Alves

As comunidades Santa Teresa
D’Ávila e 12 Apóstolos, da Paróquia
Santo Eugênio Mazenod, estiveram
em festa com a presença do arcebispo de Goiânia, Dom Washington
Cruz, e do bispo auxiliar, Dom Levi
Bonatto, para a consagração do altar
das duas comunidades.
Dom Levi presidiu a celebração
no dia 28 de novembro, na Comunidade Santa Teresa D’Ávila, em Aparecida de Goiânia, para consagrar
o altar onde se celebra o sacrifício
de Cristo. Cíntia Alves, que participa da comunidade, falou sobre a
importância desse momento para
a comunidade. “A consagração do
altar da Comunidade Santa Teresa
D’Ávila foi muito importante para
nós, porque renovou a fé dos nossos
irmãos, como também valorizou a
participação de todos nesse rito tão

Foto: Rudger Remígio

Comunidades da Paróquia Santo Eugênio Mazenod têm altares consagrados

Consagração do altar na Comunidade Santa Teresa D´Ávila
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I Simpósio Arquidiocesano de Catequese
e Iniciação à Vida Cristã
“O tempo da Evangelização”

A

conteceu, no dia 30 de novembro, na Cidade da Comunhão (Centro Pastoral
Dom Fernando), o I Simpósio Arquidiocesano de Catequese
e Iniciação à Vida Cristã, com o tema
“O tempo da Evangelização”. Cerca
de 1,2 mil pessoas, entre catequistas,
evangelizadores, ministros da Palavra e Pastoral do Batismo estiveram
presentes e conheceram a proposta
da Arquidiocese para o processo de
Iniciação à Vida Cristã.
Padre André Victor Secundino,
coordenador arquidiocesano da
catequese, baseou-se na Exortação
Apostólica Evangelii Nuntiandi para
explicar “porque a apresentação da
mensagem evangélica não é para a
Igreja uma contribuição facultativa:
é um dever que lhe incumbe, por
mandato do Senhor Jesus, a ﬁm de
que os homens possam acreditar
e ser salvos. Sim, esta mensagem é
necessária; ela é única e não poderia
ser substituída”. (EN, 5)
Catequistas e evangelizadores tiveram acesso ao conteúdo da
Iniciação à Vida Cristã. Durante o
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evento, também foi apresentada a
equipe responsável pela produção
dos subsídios: padre Arthur Freitas, padre José Luiz, padre Mauro Francisco, padre Anevair José,
mons. Dilmo Franco (recentemente
eleito bispo auxiliar da Diocese de
Anápolis) e frei Fernando Inácio.
A principal mudança em relação
à catequese de encontros, a que estamos acostumados, é o alinhamento de cada etapa com o calendário
litúrgico. Padre André observa que
a etapa de Iluminação e Puriﬁcação
deve acontecer no tempo da Quaresma. Por isso, as outras etapas devem
se ajustar para que todos os anos
isso seja permanente.
Foram apresentados três modelos de evangelização, durante
o Simpósio. O Sistema Integral da
Nova Evangelização (SINE) foi exibido por Demerval Cândido. Esse
método é inspirado no princípio
da Nova Evangelização, proposta
por São João Paulo II, como uma
forma de inserir a dimensão missionária das pastorais que atuam
no ambiente paroquial. Desta for-

Foto: Fernanda Freitas

FERNANDA FREITAS

ma, são oferecidas propostas de
formação integral que pretendem
atingir e envolver todas as famílias
do território paroquial.
Em seguida, a proposta da Renovação Carismática Católica (RCC)
foi explicada por Taciano Barbosa,
com a dinâmica oferecida nos Seminários de Vida no Espírito Santo, em
que o primeiro anúncio é feito sob
uma proposta pentecostal, baseada
principalmente nos Atos dos Após-

tolos. Em suma, a RCC oferece experiências e vida comunitária que
possibilitam uma conversão movida
pela ação do Espírito Santo.
Por ﬁm, o Alpha foi apresentado
por Ana Silva, como um método de
encontros semanais, que pretende
explorar os fundamentos da fé cristã, por meio de conversas informais
direcionadas por um tema especíﬁco em cada encontro, com lanche e
partilha em pequenos grupos.
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A Solenidade da Imaculada
Conceição de Maria e os dias de preceito

PE. SÍLVIO ZURAWSKI

A

Igreja celebra, neste domingo, dia 8 de dezembro, a Solenidade da Imaculada Conceição de Maria.
Como as solenidades têm precedência, ou seja, um grau maior de
importância nas festas cristãs, em
qualquer tempo litúrgico, inclusive
na Quaresma ou no Advento, não
celebramos a liturgia do 2º Domingo do Advento, mas, com o coração
festivo, celebramos solenemente a
Imaculada Conceição de Maria.
Padre Sílvio Zurawski, professor de Teologia e especialista em
Mariologia, explica como surgiu o
Dogma da Imaculada Conceição.
“O Dogma da Imaculada Conceição
foi deﬁnido pelo papa Pio IX, em 8
de dezembro de 1854, com a Bula
Ineﬀabilis Deus (Deus inefável). Por
meio dessa formulação dogmática,
a Igreja, na sua catolicidade, aﬁrma
que, por graça singular de Deus, e
em previsão dos méritos de Jesus
Cristo, a bem-aventurada Virgem
Maria foi preservada da mancha
do pecado original desde o primeiro momento de sua concepção”, explicou. No Prefácio da Santa Missa
da Imaculada Conceição, também
encontramos a seguinte aﬁrmação,
que conﬁrma que Deus preparou
uma mulher que fosse digna de
ser a Mãe do Salvador: “A ﬁm de
preparar para o vosso Filho mãe
que fosse digna dele, preservastes
a Virgem Maria da mancha do pecado original, enriquecendo-a com
a plenitude de vossa graça.”
A Solenidade da Imaculada Concei-

ção é um dia de preceito, no qual
todo católico é convocado a participar da Santa Missa. Como Mãe
e Mestra, a Igreja recomenda por
meio de normas e regras, os dias de
preceito, para que os ﬁéis guardem
o terceiro mandamento da Lei de
Deus: Guardar domingos e festas!
Além do caráter de obrigatoriedade, os preceitos e mandamentos da
Igreja nos ajudam a prestar o verdadeiro culto a Deus e cultivar a
nossa santiﬁcação.
O papa São Paulo VI, em 2 de fevereiro de 1974, presenteou a Igreja
com a Exortação Apostólica Marialis Cultus, que trata sobre o culto
a Maria. É no Mistério Pascal de
Cristo, desde a sua encarnação até
a vinda do Espírito Santo, que se
insere o culto à Virgem Maria. Em
Marialis Cultus (n. 3), aﬁrma-se que
“no tempo do Advento a Liturgia,
não apenas na altura da solenidade
de 8 de dezembro, celebração, a um
tempo, da Imaculada Conceição de
Maria, da preparação radical (cf. Is
11,1.10) para a vinda do Salvador e
para o feliz exórdio da Igreja sem
mancha e sem ruga, recorda com
frequência a bem-aventurada Virgem Maria, sobretudo nas férias
que vão de 17 a 24 de dezembro; e,
mais particularmente, no domingo
que precede o Natal, quando faz
ecoar antigas palavras proféticas
acerca da Virgem Mãe e acerca do
Messias e lê episódios evangélicos
relativos ao iminente nascimento
de Cristo e do seu Precursor”.
O Catecismo da Igreja Católica
(n. 2177) nos ensina que “A celebração dominical do Dia e da Eucaristia do Senhor está no coração
da vida da Igreja. O domingo, em
que se celebra o Mistério Pascal,
por tradição apostólica, deve guardar-se em toda a Igreja como o primordial dia festivo de preceito”.
O Código de Direito Canônico,
Cânon (1246, parágrafo 2), explicita: “A Conferência Episcopal, contudo, pode, com aprovação prévia
da Sé Apostólica, abolir alguns
dias festivos de preceito ou transferi-los para o domingo”. A Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) assim normatizou os
dias de preceito no Brasil:

Dias de preceito que obrigatoriamente
são celebrados no domingo
Domingo de Ramos
Domingo de Páscoa
Solenidade de Pentecostes
Solenidade da Santíssima Trindade
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Outros dias de preceito
Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, em 1º de janeiro.
Epifania (Dia de Reis), em 6 de janeiro (a celebração ocorre no domingo
da semana de 2 a 8 de janeiro).
Ascensão de Jesus ao Céu
Corpus Christi, na quinta-feira, após o Domingo da Santíssima Trindade.
São Pedro e São Paulo, em 29 de junho (no Brasil, passou para o domingo
mais próximo).
Assunção de Nossa Senhora, em 15 de agosto (a celebração ocorre no
domingo seguinte).
Todos os Santos, em 1º de novembro (também foi passado para o
domingo seguinte).
Imaculada Conceição de Nossa Senhora, no dia 8 de dezembro.
Natal, em 25 de dezembro.
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Visita apostólica aumentou
o carinho do papa pelos tailandeses e japoneses
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E

m 26 de novembro, retornei da
viagem apostólica à Tailândia
e ao Japão, um dom do qual
sou muito grato ao Senhor.
Desejo renovar minha gratidão a autoridades e bispos desses dois países,
que me convidaram e me acolheram
com grande apreço e, acima de tudo,
agradeço ao povo tailandês e ao povo
japonês. Essa visita aumentou minha
proximidade e carinho por esses povos: Deus os abençoe com abundância
de prosperidade e paz.
A Tailândia é um reino antigo que
se modernizou bastante. Conhecendo
o rei, o primeiro-ministro e as outras
autoridades, prestei homenagem à
rica tradição espiritual e cultural do
povo tailandês, o povo do “belo sorriso”. As pessoas lá sorriem. Encorajei
o compromisso com a harmonia entre
os diferentes componentes da nação,
bem como com o desenvolvimento
econômico para beneﬁciar a todos e
sanar os ﬂagelos da exploração, especialmente de mulheres e menores. A
religião budista é parte integrante da
história e da vida desse povo, por isso
visitei o Patriarca Supremo dos budistas, continuando o caminho de mútua
estima iniciado por meus predecessores, para que a compaixão e a fraternidade cresçam no mundo. Nesse
sentido, o encontro ecumênico e inter-religioso, realizado na maior universidade do país, foi muito signiﬁcativo.
O testemunho da Igreja na Tailândia também passa por obras de serviço aos enfermos e aos últimos. Entre
essas, destaca-se o Hospital Saint Louis que visitei, encorajando os proﬁssionais da saúde e conhecendo alguns

pacientes. Dediquei, então, momentos
especíﬁcos aos sacerdotes e pessoas
consagradas, aos bispos e também a
confrades jesuítas. Em Bangkok, celebrei a missa com todo o povo de Deus,
no Estádio Nacional, e, depois, com os
jovens na catedral. Lá experimentamos que na nova família formada por
Jesus Cristo também existem os rostos
e as vozes do povo tailandês.

Depois, dirigi-me ao Japão. Ao
chegar à Nunciatura de Tóquio, fui recebido pelos bispos do país e compartilhamos o desaﬁo de sermos pastores
de uma Igreja muito pequena, mas
portadora da água viva, o Evangelho
de Jesus.
“Proteger todas as vidas” foi o lema
da minha visita ao Japão, um país que
carrega as cicatrizes do bombardeio
atômico e é o porta-voz do direito
fundamental à vida e à paz em todo
o mundo. Em Nagasaki e Hiroshima,
permaneci em oração, conheci alguns
sobreviventes e familiares das vítimas
e reiterei a ﬁrme condenação de armas nucleares e a hipocrisia de falar
sobre paz construindo e vendendo
materiais bélicos. Após essa tragédia,
o Japão demonstrou uma capacidade
extraordinária de lutar pela vida; e o
fez recentemente, após o triplo desastre de 2011: terremoto, tsunami e acidente na usina nuclear.
Para proteger a vida é preciso
amá-la, e hoje a grave ameaça, nos
países mais desenvolvidos, é a perda
do sentido da vida.
As primeiras vítimas do vazio existencial são os jovens; portanto, um encontro em Tóquio foi dedicado a eles.
Eu escutei suas perguntas e seus so-

nhos; incentivei-os a se oporem a todas as formas de bullying e a superar
o medo e o fechamento, abrindo-se ao
amor de Deus, na oração e no serviço
ao próximo. Eu conheci outros jovens
na Universidade “Sophia”, junto com
a comunidade acadêmica. Essa universidade, como todas as escolas católicas, é muito apreciada no Japão.
Em Tóquio, tive a oportunidade de
visitar o imperador Naruhito, a quem
renovo a expressão de minha gratidão; e conheci as autoridades do país
com o Corpo Diplomático. Eu desejei
uma cultura de encontro e diálogo,
caracterizada pela sabedoria e amplitude do horizonte. Permanecendo ﬁel
aos seus valores religiosos e morais e
aberto à mensagem do Evangelho, o
Japão poderá ser um país que conduz
para um mundo mais justo e pacíﬁco
e para a harmonia entre o homem e o
meio ambiente.
Queridos irmãos e irmãs, conﬁemos à bondade e providência de Deus
os povos da Tailândia e do Japão.
Obrigado.

Praça São Pedro – Vaticano
27 de novembro de 2019
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Seminaristas visitam a PUC TV
ELIANE BORGES

N

a Arquidiocese de Goiânia, a primeira etapa da
formação dos seminaristas é oferecida no Seminário Propedêutico Santa Cruz. Comunicação Social é uma das disciplinas
ministradas neste ano inicial, pela
jornalista Eliane Borges, que fechou
o programa de 2019 com uma visita
à PUC TV (aﬁliada à Rede Aparecida - SP), em 18 de novembro último,
autorizada pelo formador responsável pelo seminário, Pe. José Luiz
da Silva. Participaram da atividade 13 seminaristas, acompanhados
do monsenhor Lino Dalla Pozza.
Os seminaristas foram recebidos
pela diretora de Jornalismo, Consuelo Gobbi, que lhes apresentou toda
a infraestrutura da emissora, explicando sobre os processos de produção /edição, e ainda deu dicas sobre
gravação em estúdio e entrevistas.
Encerrando a visita, o diretor geral
da PUC TV, Eduardo Rodrigues da
Silva (também pró-reitor de Comunicação da PUC Goiás), explicou aos
futuros padres sobre o sistema de te-
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lecomunicação da emissora, que permite a transmissão do sinal em rede,
para 46 municípios de Goiás, via TV
aberta, pelo canal 24; e via Sky/ Vivo/
Oi/ Claro/ Net, pelo canal 324.
Celebrações, romarias e obras
sociais da Igreja de Goiânia são divulgadas pela PUC TV, que veicula também programas e novenas.
São exemplos a mensagem de Dom
Washington sobre o evangelho do
dia, “Oração por um Dia Feliz”, de
segunda-feira a domingo, às 6h20;
a Novena de Trindade e o programa Encontro Semanal, produzido
pela Arquidiocese de Goiânia, com
direção do Pe. Warlen Reis e produção de Gabriela Rodrigues e Larissa
Costa, jornalistas.
Sistema Católico de Telecomunicação, a PUC TV completou 12
anos de funcionamento no dia 17
de novembro. Sua mantenedora
jurídica é a Sociedade Goiana de
Cultura (SGC), entidade instituída pela Arquidiocese de Goiânia,
cujo presidente é o arcebispo Dom
Washington Cruz.

Fotos: Rudger Remígio

no mês em que a emissora comemora 12 anos de funcionamento
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LEITURA ORANTE

“És tu, aquele que há de vir?” (Mt 11,3)

Siga os passos para a leitura orante:

ROMÁRIO DOMINGOS DA SILVA (SEMINARISTA)

Texto para oração: Mt 11,2-11 (página 1214 – Bíblia das
Edições CNBB)

Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

C

elebrando o 3° Domingo do Advento, conhecido pela tradição
como Domingo Gaudete (da Alegria), admitimos que a vinda do
Senhor está próxima e essa é a causa da
nossa alegria, alegria pelo nascimento do
Salvador.
O evangelista Mateus, em sua narração, retoma a pergunta se o Cristo era o
Messias ou deveriam esperar um outro.
A dúvida não é ociosa. João esperava
um Messias que viesse lançar fogo à terra, dar início ao “juízo de Deus” (cf. Mt
3,11-12), mas, ao contrário, Jesus aproximou-se dos pecadores, dos marginais,
dos impuros, estendeu-lhes a mão, mostrou-lhes o amor de Deus, ofereceu-lhes a
salvação (cf. Mt 8-9).
Meus irmãos, ainda hoje repetimos a

1. Ambiente de oração: eleve o pensamento a Deus. Respire lentamente, procurando acalmar o coração. Após
um breve momento de silêncio, faça o sinal da cruz. Invoque a luz do Espírito Santo, se preferir cantando “a
nós descei divina Luz...”

mesma pergunta em nosso coração. Isso
acontece, principalmente, quando não
nos preparamos para esse evento salvíﬁco que acontecerá em nossas vidas ou o
quanto tratamos a vinda do Senhor apenas como uma fábula, não exigindo de
nós uma mudança e escolha radical pelo
Cristo que vem ao nosso encontro. O Senhor vem! Sim, é verdade! O nascimento de Jesus se aproxima! Preparemo-nos
para o acolher!

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Is 35,1-10; Lc 5,17-26. 3ª-f.: Is 40,1-11; Mt 18,12-14. 4ª-f.: Is 40,25-31;
Mt 11,28-30. 5ª-f.: Gl 4,4-7; Lc 1,39-47. 6ª-f.: Is 48,17-19; Mt 11,16-19. Sábado: Eclo 48,1-4.9-11;
Mt 17,10-13. Domingo: 3º Domingo do Advento – Is 35,1-6a.10; Tg 5,7-10; Mt 11,2-11.

2. Leitura atenta da Palavra: leia o Evangelho com calma.
Leia uma, duas ou mais vezes, deixe ser iluminado pela
palavra da Escritura. Identiﬁque no texto as palavras de
Jesus, de seus ensinamentos ou frases que chamaram sua
atenção. Deixe ser conduzido pelo Espírito Santo.
3. Meditação: Procure ver no texto detalhes, como: o lugar, as ações dos discípulos, as ações de Jesus. Imagine a
cena do Evangelho. Contemple-a. Viva-a.
4. Oração: Por ﬁm, reze! Reze! Reze! Gaste um bom tempo na oração. Agradeça a Deus por este momento de oração e renove o seu compromisso com ele. Peça ao Senhor
a graça tanto de assumi-lo como o Rei da sua vida quanto
de ser um bom discípulo servidor.
3º Domingo do Advento – Ano A. Liturgia da Palavra:
Is 35, 1-6a.10; Sl 145(146), 7.8-9a.9bc-10 (R/.cf. Is 35,4); Tg
5,7-10; Mt 11,2-11 (Jesus fala sobre João Batista).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
O presente livro é uma obra rara sobre o tema a que se propõe.
O silêncio é um aspecto fundamental da liturgia, porém, pouco
conhecido. Padre Mauro Francisco dos Santos, do Clero da Diocese de Goiás, apresenta o tema de maneira simples com uma linguagem bastante acessível. Silêncio no Mistério da Liturgia foi
publicado em 2016 e seu conteúdo objetiva “visitar a Tradição
Eclesial a respeito do silêncio litúrgico como parte essencial para
a vida de oração, no intuito de analisar de forma sistemática sua
efetivação para, posteriormente, descobrir e apontar caminhos
viáveis para tal prática na liturgia hoje”.
Livro: Silêncio no Mistério da Liturgia
Autor: Padre Mauro Francisco dos Santos
Editora: PUC Goiás
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