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Ações pastorais que tiveram
início em janeiro seguem durante
todo o ano, com atividades que
vão desde formações nas mais
diversas áreas até celebrações,
eventos, encontros, reuniões,
bênçãos, entre outros
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PALAVRA DO ARCEBISPO

EU SOU O ALFA E O ÔMEGA
Caros irmãos e irmãs,

A

Igreja é a comunidade dos
discípulos de Jesus. Ele é a
pedra angular sobre a qual
ela é construída. Por isso, na
Igreja tudo se refere a Cristo, incluso o
modo de ordenar sua vida segundo o
ritmo do tempo, nas suas mais diversas frações.
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
Diariamente temos a Liturgia das
Horas, pela qual a Igreja oferece culto
público ao Senhor e santiﬁca o tempo
com as diversas horas rezadas ao longo de um dia. Semanalmente, o ponto culminante do tempo oferecido a Deus é a Santa
Missa Dominical, celebração semanal do mistério da paixão e
morte do Senhor, a sua Páscoa.
É anualmente, porém, que se torna mais evidente como a
vida da Igreja é regida segundo a referência de seu fundador,
Jesus Cristo. O ano da Igreja é ordenado a partir das celebrações dos mistérios da vida de Cristo, atualizados na celebração
eucarística. Por essa razão, o ano eclesiástico é litúrgico e não
meramente cronológico. O ritmo do tempo, para os discípulos
reunidos, é ditado pela celebração, ao longo de um ano, dos
principais fatos da vida de Jesus, que resumem toda a história
da humanidade.
Com a celebração do Batismo do Senhor, que neste ano acontece no dia 12 de janeiro, concluímos o tempo do Natal e damos
início ao Tempo Comum. Ainda que este, cronologicamente, se
inicie depois do Tempo Litúrgico do Natal e faça uma pausa
para a Quaresma e o Tempo Pascal, ele tem seu desenrolar mais
pleno depois da celebração da Solenidade de Pentecostes.
Segundo o Novo Testamento, depois do envio do Espírito
Santo, dá-se início à pregação apostólica que fomenta a expansão e a consolidação da Igreja. Portanto, o Tempo Comum é o
tempo litúrgico em que, por meio da celebração da Eucaristia, a Igreja atualiza os mistérios da vida de Cristo enquanto
peregrina sobre a Terra, até que seu Senhor volte. Por isso, o
Tempo Comum é concluído com a celebração de Jesus Cristo,
Rei do Universo.
Neste tempo, devemos meditar seriamente sobre nossa vida
e, pela escuta da Palavra, cujo ápice se dá na Santa Missa, ir
conformando cada âmbito da nossa existência ao Evangelho. É
o tempo propício para o discipulado, para ouvirmos de novo e
de novo o que o Senhor nos anuncia e procurar compreender o
que ele pede a cada um de nós e como devemos cooperar com a
sua graça na obra da nossa salvação e do mundo inteiro.
Por esse motivo, gostaria de convidar todos os cristãos de
nossa Arquidiocese a dedicarmos, com mais aﬁnco, tempo diário à meditação das leituras da Santa Missa. Desse modo, ouviremos a Palavra de Deus e poderemos acompanhar o Senhor
nos diversos momentos de sua vida, a ﬁm de segui-lo mais de
perto. Como a celebração eucarística é lugar privilegiado para
isso, pois lá o Senhor está realmente presente com seu corpo e
sangue, também gostaria de incentivar todos a participar com
maior frequência da missa ferial. Assim, tornar-nos-emos uma
comunidade de discípulos mais profundamente arraigada no
Senhor, de quem provém nossa vida e salvação.

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
(Estudante de Jornalismo/PUC Goiás) e Suzany Marques
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Editorial
O Jornal Encontro Semanal apresenta o calendário de atividades
que a Arquidiocese de Goiânia irá
viver ao longo de 2020. As ações
são iniciativas que nos conduzem
ao caminho do Senhor por meio de
formações, encontros, celebrações,
entre outros. Fique por dentro da
vida pastoral arquidiocesana e programe-se para participar dos acontecimentos que nos comprometem
com a nossa Igreja particular. Nesta segunda edição do ano, o Jornal
Encontro também dá continuidade
às catequeses do papa Francisco

sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Dom Washington Cruz, em sua
Palavra semanal, nos convida a dedicar atenção especial às leituras da
Santa Missa, a ﬁm de que possamos
acompanhar, mais de perto, o Senhor em nossas vidas.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Aconteceu
Imagem peregrina do Divino
Pai Eterno é entronizada no
Santuário Sagrada Família
Foto: Suzany Marques
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SUZANY MARQUES

No dia 22 de dezembro de 2019, na
Santa Missa das 17h30, o Santuário
Sagrada Família recebeu a entronização da imagem peregrina do Divino
Pai Eterno. A celebração foi presidida
pelo padre Robson de Oliveira, reitor
do Santuário-Basílica do Divino Pai
Eterno, e tudo foi acompanhado de
perto por milhares de ﬁéis que peregrinaram ao Santuário. Os devotos
também puderam assistir de casa,
pois a missa foi transmitida para todo
o Brasil, pela TV Pai Eterno, PUC TV
e Rede Vida.
Durante a homilia, padre Robson
de Oliveira falou sobre a importância
da fé. “A nossa fé é a nossa base para
tudo, para o nosso sucesso, para que

possamos alcançar nossos intentos e
para que realizemos o melhor de nós
mesmos. Sem fé eu não sou nada”, reﬂetiu ele.
O reitor do Santuário Sagrada Família, Pe. Rodrigo de Castro, concelebrou. De acordo com ele, a imagem
é de extrema importância para o santuário. “Eu senti o que o Pai Eterno
deseja de cada um de nós, neste ano
novo que se inicia, a santidade, nada
menos do que isso!”, reforçou.
A imagem do Divino Pai Eterno
foi acolhida no Santuário Sagrada Família de forma permanente.
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Seja parte da vida pastoral da
Arquidiocese de Goiânia
FÚLVIO COSTA

À

luz das novas Diretrizes Gerais da
Ação Evangelizadora da Igreja no
Brasil (DGAE), dos compromissos
comuns assumidos junto à Assembleia Eclesial do Regional Centro-Oeste da
CNBB (Goiás e Distrito Federal): “Queremos
ser cristãos em comunidades eclesiais missionárias” e da caminhada particular da Arquidiocese de Goiânia, ao longo do novo ano
de 2020 que se inicia, teremos muitas iniciativas a serem desenvolvidas. São formações,
reuniões, encontros, celebrações, romarias,
campanhas oferecidos para que possamos viver nossa fé em unidade e em comunhão com
nossa Igreja particular.

Fotos: Rudger Remígio e colaboradores
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Solenidade de Corpus Christi

Formações
Nos dias 13 a 19 de janeiro, acontece, na Cidade da Comunhão (CPDF),
curso de formação para catequistas do método Bom Pastor, para o nível 1
(crianças de 3 a 6 anos) com as formadoras Carmen Tieppo, Helena Ferrari e Stella Tognato. As formações para catequistas nos vicariatos começam
no dia 1º de fevereiro, no Vicariato Trindade, no Auditório do CESPE, às
14h30. No Vicariato Aparecida (Santuário Nossa Senhora Aparecida), será
no dia 8, às 14h30.

Abaixo, mais datas de formações para catequistas nos vicariatos
15/2
22/2
29/2
7/3
14/3
21/3
28/3

–
–
–
–
–
–
–

Vicariato Silvânia – Paróquia São José, em Vianópolis, às 14h30
Vicariato Leste – Paróquia Sagrado Coração de Jesus, às 14h30
Vicariato Campinas – Paróquia N. Sra. da Conceição, às 14h30
Vicariato Oeste – Santuário Sagrada Família, às 14h30
Vicariato Senador Canedo – Paróquia N. Sra. Auxiliadora, às 14h30
Vicariato Inhumas – Paróquia Sant'Ana, às 14h30
Vicariato Centro – Centro Pastoral Dom Antonio, às 14h30

As formações também contemplarão outras pastorais e movimentos de
nossa arquidiocese.
25 e 26/1
8/2
1/3
Formação para catequistas do método Bom Pastor

7/3
7/3
16/3
20 a 22/3
4/4
1/6
7/6
12 a 14/6

Encontro para Ministros da Sagrada Comunhão Eucarística

24 a 26/7
16/8
12/9
13/9
28/9
17/10
18/10
7 e 8/11

Formação para secretárias e secretários paroquiais
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– 3º Módulo do Núcleo de Formação da Pastoral da Sobriedade, na
Associação Servos de Deus
– Encontro Arquidiocesano de Voluntários (as) da Pastoral Carcerária, na Cidade da Comunhão (CPDF), das 14h às 17h30
– Encontro de Formação para Assessores da Infância e Adolescência Missionária (IAM), na Paróquia N. Sra. Auxiliadora – Senador
Canedo, das 8h às 16h
– Formação para Salmistas, na Cidade da Comunhão (CPDF), das
8h às 11h
– Encontro com os coordenadores dos coroinhas e acólitos, na Paróquia Universitária São João Evangelista, das 15h às 17h
– Encontro de Formação para Secretárias (os) paroquiais, na Cidade
da Comunhão (CPDF), das 8h às 17h
– 2ª Fase do Curso INAPAF, na Cidade da Comunhão (CPDF)
– Encontro de líderes da Pastoral da Pessoa Idosa, na Cidade da Comunhão (CPDF), das 8h30 às 16h30
– Encontro de formação para secretárias (os) paroquiais, no Auditório da Cúria Metropolitana, das 13h30 às 17h
– Encontro de Coroinhas e Acólitos (maiores de 13 anos), na Cidade
da Comunhão (CPDF), das 8h às 16h
– Formação e capacitação para agentes de Equipes Paroquiais da
Pastoral da Sobriedade, na Cidade da Comunhão (CPDF)
– 3ª Fase do Curso INAPAF, na Cidade da Comunhão (CPDF).
– Encontro para Coordenadores da Infância e Adolescência Missionária (IAM), na Paróquia Santa Genoveva, das 8h às 12h
– Encontro de Líderes e Coordenadores da Pastoral da Pessoa Idosa, na Cidade da Comunhão (CPDF), das 8h30 às 16h30
– Encontro com os Coordenadores dos Coroinhas e Acólitos (até 13
anos), na Cidade da Comunhão (CPDF), das 8h às 16h
– Encontro de Formação para Secretárias (os) paroquiais, no Auditório da Cúria Metropolitana, das 13h30 às 17h
– Escola de Ministérios: Encontro Arquidiocesano para Ministros
Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, na Cidade da
Comunhão (CPDF), das 8h às 11h
– Bate-latas e Terço Missionário, na Paróquia Santa Luzia, das 8h às
12h, em Aragoiânia
– Seminário das CEB’s. Tema: Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (2019-2023), na Paróquia São Judas, Setor
Coimbra, em Goiânia
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Reunião Mensal de Pastoral
8/2

– Reunião Mensal de Pastoral, na Cidade da Comunhão (CPDF), das
8h30 às 12h30.

As demais datas da reunião, ao longo do ano, seguem abaixo.
14/3 – 4/4 – 9/5 – 8/8 – 12/9 – 10/10 – 14/11 – 12/12

Quaresma
Durante a Quaresma, a Arquidiocese de Goiânia realiza, todos os anos, a
Lectio Divina com os jovens (Leitura Orante da Palavra de Deus), na Paróquia Universitária São João Evangelista. Veja a programação. Neste tempo
forte também acontecem outras iniciativas. Conﬁra!
26/2

5/4
9/4

10/4
11/4
12/4
29/2
7/3
14/3
21/3
28/3
4/4
18/4

– Abertura da Campanha da Fraternidade 2020, com o tema “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso” e o lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34), no Auditório da Cúria, às 9h.
Missa na Catedral às 19h
– Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor – Coleta da Campanha da Fraternidade.
– Quinta-feira da Semana Santa. Missa do Crisma, com representação de todas as comunidades da Arquidiocese. Santuário-Basílica
do Divino Pai Eterno, às 9h
– Missa da Ceia do Senhor – Coleta para os lugares santos
– Sexta-feira da Paixão do Senhor – Dia de jejum e abstinência
– Sábado Santo. Vigília Pascal
– Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor
– Lectio Divina com os Jovens, na Paróquia Universitária, às 19h30
– Lectio Divina, às 19h30
– Lectio Divina, às 19h30
– Lectio Divina, às 19h30
– Lectio Divina, às 19h30
– Lectio Divina, às 19h30
– Lectio Divina da Ressureição, às 19h30

Reunião Mensal de Pastoral sobre a Espiritualidade da Semana Santa

Romarias
13/3
16/5
5/7
29/8
23 a 28/9
26/9
17/10

– 1ª Romaria Arquidiocesana ao Santuário Santa Dulce, em Salvador (BA)
– 13ª Romaria da Educação Católica ao Santuário-Basílica do Divino Pai Eterno e Celebração de Páscoa dos Educadores, também
no Santuário em Trindade, às 11h30
– Festa Solene do Divino Pai Eterno, em Trindade-GO
– 8ª Romaria Vocacional para Trindade
– 17ª Romaria ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida,
em Aparecida (SP)
– Missa da Romaria Arquidiocesana ao Santuário de Aparecida,
no Santuário Nacional, às 9h, presidida pelo arcebispo Dom
Washington Cruz
– 6ª Romaria do Terço dos Homens, no Santuário-Basílica do Divino
Pai Eterno, em Trindade-GO

Grandes eventos
9/2
20 e 21/3
20 a 22/4
12 e 13/5
17/5
24/5
24/5
28/5
1/6
11/6
17 a 19/7
9 a 15/8
22 e 23/8
14/8
28/11

– Bênção das Mochilas, na Catedral Metropolitana, às 11h30, com
Dom Washington Cruz
– Jornada “24 Horas para o Senhor”
– Jornada da Cidadania – Centro de Convenções da PUC Goiás
– Simpósio Teológico I, na Cidade da Comunhão (CPDF), às 19h30
– Vigília pelos mortos de Aids em todas as paróquias
– 8ª Jornada Nacional da Infância e Adolescência Missionária, na
Paróquia Santa Genoveva, das 8h às 11h
– Totus Tuus
– 12ª Marcha Goiana da Cidadania em Defesa da Vida, na Praça
Cívica, às 14h30.
– Encontro com Jornalistas, no Auditório da Cúria, às 10h
– Solenidade do Ssmo. Corpo e Sangue de Cristo, dia de preceito,
na Praça Cívica, às 17h
– Mariápolis – Movimento dos Focolares, na Cidade da Comunhão (CPDF).
– Semana Nacional da Família. Encerramento da Semana com caminhada na Alameda das Rosas, às 9h
– Encontrão da Renovação Carismática Católica, no Goiânia Arena
– Celebração do Aniversário do Seminário Santa Cruz, na Capela do
seminário – Cidade da Comunhão (CPDF)
– 2º Simpósio Arquidiocesano de Iniciação à Vida Cristã, na Cidade
da Comunhão (CPDF), das 14h às 18h
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Romaria ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida

Vocação
15/3
15/3
26/4
3/5
2/8
25/10
15/11

– Encontro Vocacional Feminino, na Cidade da Comunhão, das
8h às 16h
– Encontro Vocacional Masculino, no Seminário Santa Cruz, das 8h
às 16h
– Encontro Vocacional Masculino (menores de 16 anos), no Seminário Menor Arquidiocesano São João Paulo II, das 8h às 16h
– Domingo do Bom Pastor: Jornada Mundial de Oração pelas Vocações presbiterais e religiosas
– Encontro Vocacional Feminino, na Cidade da Comunhão (CPDF),
das 8h às 16h
– Encontro Vocacional Masculino (menores de 16 anos), no Seminário Menor Arquidiocesano São João Paulo II, das 8h às 16h
– Encontro Vocacional Masculino, no Seminário Santa Cruz, das
8h às 16h
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Canto Litúrgico
6/6
22/8

Campanhas

– Encontro de Música Litúrgica para Crianças e Adolescentes, na
Cidade da Comunhão (CPDF), das 8h às 11h
– Escola de Ministérios: Curso de Canto Litúrgico, na Cidade da
Comunhão (CPDF), das 8h às 11h

Clero

3/5
28/6
13/9
18/10
22/11
13/12
17 a 21/2
21/2

– Retiro espiritual dos presbíteros, na Cidade da Comunhão (CPDF)
– Assembleia dos Presbíteros, na Cidade da Comunhão (CPDF),
às 13h30
2/4
– Reunião dos Presbíteros nos Vicariatos
22/4 a 1/5 – 58ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, em Aparecida - SP
12 a 14/5 – Formação Permanente dos Presbíteros, na Cidade da Comunhão (CPDF)
14/5
– Reunião Arquidiocesana dos Presbíteros, na Cidade da Comunhão (CPDF), às 13h30
4/6
– Reunião de Presbíteros nos Vicariatos
19/6
– Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Jornada de Oração
pela Santificação do Clero, na Paróquia Sagrado Coração de
Jesus, às 9h
6/8
– Reunião Arquidiocesana dos Presbíteros. Celebração do Dia do
Padre, na Cidade da Comunhão (CPDF), das 8h30 às 12h30
8 a 10/9
– Formação Permanente dos Presbíteros, na Cidade da Comunhão (CPDF).
1/10
– Reunião dos Presbíteros nos Vicariatos
6/11
– Reunião dos Presbíteros nos Vicariatos
3/12
– Reunião Arquidiocesana dos Presbíteros. Confraternização na Cidade da Comunhão (CPDF), das 8h30 às 12h30

Retiros
15/2

– Retiro com todos os coordenadores paroquiais da Pastoral Familiar, na Cidade da Comunhão (CPDF), das 7h30 às 17h
30/4 a 3/5 – Retiro Anual Arquidiocesano de Diáconos Permanentes, na Cidade da Comunhão (CPDF)
15/8
– Retiro Arquidiocesano Anual da Pastoral Carcerária, na Cidade da
Comunhão (CPDF), das 8h às 16h

Juventude
9/2
5/4
6/6
5 a 12/7
22/8
19 a 20/9
17 e 24/10
25/10

–
–
–
–
–
–
–
–

Assembleia da Juventude – Cidade da Comunhão (CPDF)
Jornada Arquidiocesana da Juventude
Arraiá da Juventude
Semana Missionária da Juventude
Momento Mariano com a Juventude
Seminário de Teologia do Corpo
Jogos da Juventude
Celebração do Dia Nacional da Juventude
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– Coleta Arquidiocesana para a Pastoral Vocacional
– Solenidade de São Pedro e São Paulo Apóstolos. Dia do Papa. Coleta do Óbolo de São Pedro
– Coleta Arquidiocesana para o Seminário Santa Cruz
– Dia Mundial das Missões e da Obra da Pontifícia Infância Missionária – Coleta em todo o mundo para as Missões
– Abertura da Campanha para a Evangelização
– 3º Domingo do Advento – Coleta para a sustentação da evangelização da Igreja

Celebrações

28/2
24/5
25/5
19/6
21/6
1º a 7/10
8/10
15/10
17/10
24/10
2/11
15/11
22/11
8/12
8/12
25/12
26/12
27/12

– 3º Aniversário de falecimento de Dom Antonio Ribeiro de Oliveira (2017)
– Solenidade de Nossa Senhora Auxiliadora, Padroeira da Arquidiocese de Goiânia, na Catedral Metropolitana, às 19h
– 74º Aniversário natalício de Dom Washington Cruz, CP (1946)
– Celebração com o Apostolado da Oração, na Paróquia Sagrado
Coração de Jesus, às 15h
– Missa em Comemoração ao Dia do Migrante, na Catedral, às 11h30
– Semana Nacional da Vida
– Dia do Nascituro
– Missa pelo Dia dos Professores, auxiliares da administração escolar
e bênção dos vestibulandos, na Catedral Metropolitana, às 19h
– 61º Aniversário da Pontifícia Universidade Católica de Goiás –
PUC Goiás
– 87º aniversário da fundação de Goiânia com Missa em ação de
graças na Catedral, às 18h
– Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos com Celebrações nos
cemitérios
– Dia Mundial dos Pobres
– Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo
– Solenidade Imaculada Conceição de Nossa Senhora, dia de
preceito
– 54º Aniversário de Dedicação da Catedral a Nossa Senhora Auxiliadora
– Solenidade do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, dia de preceito
– Festa de Santo Estevão, diácono, protomártir, com Missa na Catedral, às 18h
– Festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José
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CATEQUESE DO PAPA

ATOS DOS
APÓSTOLOS Nº 12

Pedro, exemplo de evangelização

A

viagem do Evangelho no
mundo, que São Lucas
narra nos Atos dos Apóstolos, está acompanhada pela máxima criatividade de
Deus que se manifesta de maneira surpreendente. Deus quer que
os seus ﬁlhos superem qualquer
particularismo para se abrirem à
universalidade da salvação. Esta é
a ﬁnalidade: superar os particularismos e abrir-se à universalidade
da salvação, pois Deus deseja salvar todos. Quantos renasceram da
água e do Espírito ‒ os batizados
‒ são chamados a sair de si mesmos e a abrir-se aos outros, a viver
a proximidade, o estilo do viver
juntos, que transforma qualquer
relação interpessoal numa experiência de fraternidade (cf. Exort.
Ap. Evangelii Gaudium, 87).
Pedro, protagonista nos Atos
dos Apóstolos juntamente com
Paulo, é a testemunha desse processo de “fraternização” que o
Espírito deseja introduzir na história. Pedro vive um evento que
assinala uma mudança decisiva
para a sua existência. Enquanto
reza, recebe uma visão que serve
de “provocação” divina, para suscitar nele uma mudança de men-

talidade. Vê uma grande toalha
que desce do alto, dentro da qual
há vários animais: quadrúpedes,
répteis e aves, e ouve uma voz
que o convida a alimentar-se com
aquelas carnes. Ele, sendo bom
judeu, responde aﬁrmando que
nunca comeu nada de impuro,

como exigido pela Lei do Senhor
(cf. Lv 11). Então a voz insiste vigorosamente: “O que foi puriﬁcado por Deus não o consideres tu
impuro” (At 10,15).
Com esse fato, o Senhor quer
que Pedro deixe de avaliar os
eventos e as pessoas segundo as

categorias do puro e do impuro,
mas que aprenda a ir adiante, a
ﬁm de considerar a pessoa e as intenções do seu coração. Com efeito, o que torna o homem impuro
não vem de fora, mas só de dentro, do coração (cf. Mc 7,21). Jesus
disse isso claramente.
Foto: Internet

Amados irmãos e irmãs!

A eleição de Israel não é a recompensa devido a méritos
Depois daquela visão, Deus envia Pedro a casa de um estrangeiro
não circuncidado, Cornélio, “centurião da coorte itálica [...] Piedoso
e temente a Deus” que dava largas
esmolas ao povo e orava continuamente a Deus (cf. At 10,1-2), mas
não era judeu.
Naquela casa de pagãos, Pedro
anuncia Cristo cruciﬁcado e ressuscitado e o perdão dos pecados
a todo aquele que crê n’Ele. E enquanto Pedro fala, sobre Cornélio
e os seus familiares efunde-se o Espírito Santo. E Pedro batiza-os em
nome de Jesus Cristo (cf. At 10,48).
Esse acontecimento extraor-
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dinário ‒ é a primeira vez que se
veriﬁca uma coisa desse gênero
‒ difunde-se em Jerusalém, onde
os irmãos escandalizados com o
comportamento de Pedro, o reprovam asperamente (cf. At 11,13). Pedro fez algo que ia além dos
costumes, que ia além da lei e, por
isso, o censuraram. Mas depois
do encontro com Cornélio, Pedro
sente-se mais livre de si mesmo e
mais em comunhão com Deus e
com os demais, pois viu a vontade
de Deus na ação do Espírito Santo. Portanto, pode compreender
que a eleição de Israel não é a recompensa devido a méritos, mas

o sinal da chamada gratuita a ser
mediação da bênção divina entre
os povos pagãos.
Queridos irmãos, aprendamos
do príncipe dos apóstolos que um
evangelizador não pode ser um
impedimento para a obra criadora
de Deus, o qual “quer que todos os
homens sejam salvos” (1Tm 2,4),
mas alguém que favorece o encontro dos corações com o Senhor. E
nós, como nos comportamos com
os nossos irmãos, sobretudo com
os que não são cristãos? Somos
impedimento para o encontro com
Deus? Obstaculamos o seu encontro com o Pai ou favorecemo-lo?

Peçamos hoje a graça de nos
deixarmos impressionar com as
surpresas de Deus, de não impedir
a sua criatividade, mas de reconhecer e favorecer as vias sempre
novas através das quais o Ressuscitado efunde o seu Espírito no
mundo e atrai os corações fazendo-se conhecer como o “Senhor de
todos” (At 10,36).

Audiência Geral
16 de outubro de 2019
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FIQUE POR DENTRO

Encontro Semanal TV – 100 edições compartilhando o bem

O

programa Encontro Semanal surgiu de um Trabalho
de Conclusão de Curso
apresentado no primeiro
semestre do ano de 2017. Esse programa nasceu de modo a fazer com
que a doutrina católica chegasse aos
diferentes canais e meios disponíveis, promovendo encontros entre a
Igreja e seus seguidores, fazendo reverberar os meios de evangelização,
reunião e unidade na Arquidiocese
de Goiânia.
A primeira edição do programa foi veiculada no dia 24 de fevereiro de 2018, pela PUC TV Goiás,
comemorando em 2019, um ano no

ar. O Encontro Semanal tem duração
de 30 minutos e cada edição compreende sete quadros, que depois
são disponibilizados também nas
redes sociais: Facebook, Instagram
e pelo Youtube da Arquidiocese de
Goiânia.
Desde o seu programa piloto,
o Encontro Semanal tem buscado
aprimorar seu conteúdo, incluindo
novos quadros, com a missão de trazer para a comunidade várias pautas com reportagens e entrevistas
sobre a nossa Igreja e seus projetos,
para melhor abrangência de toda a
programação da Arquidiocese de
Goiânia.
O programa Encontro Semanal
vai ao ar todo sábado às 8h30 e 17 ho-

“Eu queria agradecer vocês de todo o coração, pelo
interesse e pela profissionalidade, pela dedicação desses
anos à frente do programa Encontro Semanal. Eu acho
que muita gente veio conhecer o anúncio do Evangelho
através das notícias divulgadas por vocês.”
(Dom Washington Cruz)

ro, ele comemora a marca de 100 edições levadas ao ar e vai trazer para
o telespectador uma edição especial.

Quadros do programa
A VOZ DA IGREJA – A cada semana o programa traz uma mensagem nova do nosso arcebispo, nesse quadro.
ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO – Nesse quadro, os telespectadores podem acompanhar ações, projetos e atualidades da Arquidiocese de Goiânia.
REPORTAGEM ESPECIAL – O programa mostra, nesse espaço, o trabalho realizado pelas
diversas pastorais, movimentos e grupos.

“Quando ele iniciou, nós falamos justamente isto: era
um programa que vinha para ficar durante muito tempo,
principalmente para evangelizar os nossos fiéis, para que
fosse uma marca dentro da nossa arquidiocese.”

VOCAÇÕES – Este é o quadro mais novo do programa. Ele foi criado para mostrar a vida
vocacional dos nossos padres, religiosos e leigos.
AS RAZÕES DA FÉ – É o espaço para que o telespectador participe, enviando perguntas
sobre fé e doutrina católica.

(Dom Levi Bonatto)

DIREÇÃO ESPIRITUAL – Nesse quadro, são aprofundados diversos temas relacionados à fé,
de um modo reflexivo e explicativo.

“Ao programa a nossa gratidão e a nossa bênção para
que o Senhor continue conduzindo essa obra que foi iniciada de uma forma tão bonita, tão verdadeira e tão sincera nas suas intenções. Para vocês que participam, que
fazem o programa assistindo e dando também as sugestões, sintam-se também abraçados por nós.”
(Dom Moacir Silva Arantes)
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ras; e no domingo, às 17h15, é transmitida uma versão reduzida de 15
minutos. No próximo dia 18 de janei-

Foto: Rudger Remígio

EQUIPE ENCONTRO SEMANAL TV

MINHA COMUNIDADE – A cada semana o programa visita diversas paróquias e comunidades que compõem a Arquidiocese de Goiânia.
ESPAÇO CULTURAL – Esse é o espaço em que se divulga músicas católicas, peças teatrais
e projetos culturais.
SER JOVEM – Esse quadro foi criado como uma forma de parceria com o Setor Juventude,
em prol da divulgação das ações realizadas por esse trabalho pastoral.
ENTREVISTA – A cada semana o programa traz uma nova entrevista sobre os diversos temas atuais em nossa arquidiocese.

08/01/2020 17:02:56

Janeiro de 2020

8

Arquidiocese de Goiânia

LEITURA ORANTE

“Farei de ti luz das nações, para que minha
salvação chegue até aos confins da terra” (Is 49,6)
VALDEIR GOMES NEVES (SEMINARISTA)

Texto para oração: Jo 1,29-34 (página 1467 ‒ Bíblia das
Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: recolha-se em um lugar silencioso. Faça, com calma, o sinal da cruz e peça o auxílio do
Divino Espírito Santo.

Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

J

esus é a luz das nações. Ele é o escolhido do Pai para que a salvação nos
alcance. No próximo domingo, celebramos esse mistério. O texto bíblico
que a Igreja nos oferece fala do Batismo de Jesus, do início público da missão
dele. Nesse texto, aparece também uma
outra ﬁgura importante: São João Batista.
São João nos dá uma série de lições sobre Jesus. Primeiro, ele viu Jesus aproximar-se. Assim, ensina-nos que é preciso
estar atento, sem distrações, para reconhecer o verdadeiro mestre. Depois, ele
disse: “Eis o cordeiro de Deus” (Jo 1,29).
Com isso, ensina que nós devemos indicar
o Cristo para os que se encontram a nossa
volta. “Vem um que passou à minha fren-

Siga os passos para a leitura orante:

2. Leitura atenta da Palavra: leia o texto bíblico em voz
alta e sem pressa. Releia-o uma ou mais vezes. Repita os
trechos que chamaram sua atenção.
3. Meditação livre: reﬂita, calmamente, sobre o que esse
texto diz a você.
te” (Jo 1,30). Isso mostra a humildade de
João Batista: ele sabe seu lugar e o lugar de
Deus. “E João deu testemunho” (Jo 1,32).
É preciso dar testemunho do Senhor.
Que o Pai nos conceda a graça de sermos como São João Batista. Sejamos humildes e livres das distrações, indiquemos
Jesus aos outros e tenhamos a coragem
de dar testemunho da “luz das nações”.
Deus nos ajude.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: 1 Sm 1, 1-8, Sl 115 (116), 12-13. 14. 17. 18-19 (R/ .17 a), Mc 1, 14-20. 3ª-f.: 1Sm 2, 1-45.6-7, 8abcd (R/ .
1a), Mc 1, 21b-28. 4ª-f.: 1 Sm 3, 1-10.19-20, Sl 39(40), 2.5.7-8a.8b-9.10 (R/. 8ª.9ª), Mc 1,29-39. 5ª-f.: 1 Sm 4, 1-11, Sl 43(44), 10-11.1415.24-25 (R/ , 26d), Mc 1 29-39. 6ª-f.: 1 Sm 8, 4-7.10-22ª, Sl 88(89), 16-17.18-19 (R/ . cf. 2a), Mc 2,1-12. Sábado: 1 Sm 9, 1-4.17-19; 10,
1ª, Sl 20(21) , 2-3.4-5.6-7 (R/ . 2a). Domingo: 2º Domingo do Tempo Comum – Is 49,3.5-6; Sl 39(40), lCor 1,1-3; Jo 1,29-34.

4. Oração espontânea: converse com Deus, peça perdão.
Louve, adore, agradeça; fale com Deus como a um amigo
íntimo que quer ouvir você.
5. Contemplação: lembre-se daquilo que Deus falou com
você nessa Palavra que acabou de ler. Se possível, escreva os frutos dessa oração/contemplação.
6. Ação: A Palavra de Deus é viva e eﬁcaz (cf. Hb 4,12).
Ela transforma nossa vida. O que posso fazer para me
livrar das distrações e dar testemunho de Jesus?
2º Domingo do Tempo Comum ‒ Ano A. Liturgia da Palavra: Is 49,3.5-6; Sl 39(40), 2.4ab.7-8a.8b-9.10 (R/. 8a.9a);
1Cor 1,1-3; Jo 1,29-34 (Testemunho de João).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
O presente livro é indispensável para a evangelização no mundo urbano, sobretudo para todos aqueles que atuam nas pastorais e movimentos ou que, neste ano de 2020, querem viver sua fé de modo mais
próximo e comprometido. Nesta obra, o autor recolhe necessário olhar
em direção às cidades e contribui para a aplicação das novas Diretrizes
Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (DGAE 2019-2023). A
leitura desta obra abre perspectivas para os que atuam na evangelização,
nas cidades, e que se interessam por um caminho de fidelidade à eclesiologia do Concílio Vaticano II.
Obra: Evangelização nas cidades – raízes na teologia do povo
Autor: Dom Edson Oriolo
Onde encontrar: Paulus Livraria – Rua 6, 201 – Setor Central
Goiânia-GO – 74023-130 – Fone: (62) 3223-6860
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