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Capa: Carlos Henrique
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Romarias que nutrem a fé

Neste ano, a Arquidiocese de Goiânia participará de três romarias.
A tradicional Romaria do Divino Pai Eterno, no fim de junho e início de julho;
a Romaria ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em setembro e,
pela primeira vez e a primeira do ano, a Romaria ao Santuário Santa Dulce,
que será no mês de março
págs.
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Gesto da novena
de Natal beneficiará
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PALAVRA DO ARCEBISPO

VAMOS JUNTOS AO
ENCONTRO DE DEUS

F

azer uma romaria ou peregrinação não é simplesmente visitar qualquer lugar para admirar seus tesouros religiosos,
da natureza, de arte ou da história. Ir
em peregrinação signiﬁca, primeiramente, sair de nós mesmos para encontrar Deus onde Ele se manifestou,
onde a graça divina se mostrou com
esplendor particular e produziu fruDOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
tos abundantes de conversão e santidade entre os crentes.
Desde os tempos antigos, os cristãos foram em peregrinação, antes de tudo, aos lugares ligados à paixão, morte e
ressurreição do Senhor, na Terra Santa. Depois, a cidade de
Roma, local do martírio de Pedro e Paulo, e outros lugares
ligados aos apóstolos e mártires passaram também a acolher
peregrinos de todo o mundo, ansiosos por fortalecer seu espírito com o testemunho de fé e amor que por outros cristãos
havia sido dado.
Nas profundezas de seu ser, o homem está sempre a caminho, em busca da verdade e do bem, isto é, de Deus. A Igreja,
especialista em humanidade, participa desse profundo anseio
do ser humano, uma vez que é feita de homens, e põe-se em
jornada, acompanhando cada ser humano à plenitude de seu
próprio ser, no encontro com Cristo Jesus. Ao mesmo tempo,
nesse caminho, a Igreja faz sua própria jornada interior, que
a leva pela fé, esperança e amor, a tornar-se transparente no
caminho humano para a Verdade e a Vida, ou seja, para Cristo
que liberta cada pessoa da escravidão da ignorância de não
saber de onde vem e para que se destina.
Neste ano, além da tradicional romaria para a cidade de
Aparecida, lugar da particular manifestação da Mãe de Deus,
muitos de nossos irmãos da Arquidiocese de Goiânia também
irão peregrinar em visita ao Santuário Santa Dulce dos pobres, a primeira santa brasileira, recém-canonizada. Em uma e
outra experiência, cada romeiro é alguém à procura de Deus,
do Seu amor. Por isso, como acontece em Santiago de Compostela, onde normalmente os peregrinos terminam sua jornada abraçando a imagem do apóstolo, a romaria leva cada
peregrino, nesses lugares de particular manifestação da graça
do Senhor, em Nossa Senhora e em Santa Dulce, ao abraço
do Pai. Cada romeiro leva consigo seus pedidos e anseios. É
desejável, todavia, que cada peregrinação termine com este
encontro com o Senhor, que muda a nossa vida e nos faz voltar às nossas casas, transformados por Seu amor.
Gostaria de encorajar os membros de nossas comunidades,
ministros ordenados, leigos e religiosos para que façam a experiência de serem peregrinos, acompanhando uma dessas duas
romarias ou, se possível, as duas. É um momento de graça e de
amor de Deus que tem uma verdadeira força transformadora
em nossas vidas. Vamos, juntos, como Igreja particular, ao encontro de Deus, como ﬁlhos que precisam sempre voltar à casa
do Pai. Na verdade, somos todos romeiros do céu.

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
As três maiores romarias em que a
Arquidiocese de Goiânia estará presente são o tema de capa desta edição. A primeira acontecerá no mês
de março e será um momento muito
importante na vida da nossa Igreja, já
que peregrinaremos para dar graças
a Deus pela canonização da primeira
santa nascida no Brasil, Santa Dulce
dos Pobres. A segunda será a tradicional Romaria do Divino Pai Eterno,
que todos os anos movimenta as paróquias da Arquidiocese e, por ﬁm,
a 17ª Romaria ao Santuário Nacional

de Nossa Senhora Aparecida. Saiba
como participar, convide um amigo,
vizinho, irmão de comunidade e juntos vamos, como Igreja caminhante,
agradecer a Deus e pedir suas bênçãos em nossas vidas.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

TEMPO COMUM
O Messias revela-se à humanidade
Com a Festa do Batismo do Senhor, celebrada no domingo 12 de janeiro, teve início o Tempo Comum, que se
estenderá até a terça-feira antes da Quaresma. Embora tenhamos encerrado o Tempo do Natal, que é chamado de
tempo forte, o Tempo Comum não é menos importante.
Durante esse Tempo, não se deixa de lado a essência dos
tempos fortes. Ele segue iluminado pelo mistério do nascimento, vida, morte e ressureição de Cristo em sua totalidade. Começando pelo Batismo de Jesus, a liturgia do Tempo
Comum detalha de forma muito próxima o anúncio do
Evangelho feito por Cristo, por meio das curas que realizou, dos ensinamentos com parábolas, das pregações, nas
quais ele vai demonstrando ser o filho de Deus, o Messias
anunciado no Antigo Testamento.

Setor Juventude lança pacote para a JMJ 2022

O Setor Juventude da Arquidiocese de Goiânia lançou o pacote oficial para a Jornada
Mundial da Juventude – JMJ de 2022, que acontecerá em Lisboa, Portugal.
A programação, além de contemplar o roteiro oficial do evento, conta com um passeio à
cidade de Fátima, um dos maiores centros de peregrinação católica do mundo.
O valor do pacote é de R$ 8.200,00 *, incluindo a inscrição para a Jornada, hospedagem,
seguro viagem, passagem aérea, entre outros. Para mais informações, procure os jovens do
Setor Juventude da Arquidiocese de Goiânia ou entre no site www.apoio.com.vc/jmj.
* Valor sujeito a alteração após conﬁrmação dos serviços por parte dos fornecedores
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Bispos dedicam altar de
Foto: Pascom – Paróquia Nossa Senhora da Assunção

Foto: Pascom – Paróquia Jesus de Nazaré

duas comunidades na capital

Comunidade Nossa Senhora de Lourdes

O arcebispo metropolitano de
Goiânia Dom Washington Cruz presidiu, na noite do dia 11 de janeiro,
a celebração de dedicação do altar
da Comunidade Nossa Senhora de
Lourdes, da Paróquia Nossa Senhora da Assunção, situada no Setor
Orlando de Morais. O pároco padre
Marcos Rogério e o padre José Fernandez concelebraram.

Na homilia, Dom Washington
ressaltou a importância de a comunidade caminhar em união. “Ninguém se torna cristão por si só, por
isso a comunidade deve permanecer
unida sempre.”
Na celebração, o arcebispo ungiu
o altar da comunidade com o Óleo do
Santo Crisma, que ele mesmo abençoou na Quinta-Feira Santa, e fez a

Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

incensação do altar para celebrar a
Santa Missa. Antes que o rito tivesse
ﬁm, foi acesa a iluminação da igreja
que esteve apagada desde o início da
celebração para recordar que Cristo
“é a luz a se revelar às nações”.
Dom Moacir Silva Arantes, bispo
auxiliar de Goiânia, presidiu Santa
Missa com o Rito de Dedicação do
altar na Comunidade Nossa Senho-

ra do Perpétuo Socorro, da Paróquia Jesus de Nazaré. A celebração
aconteceu no domingo (12), dia em
que toda a Igreja celebrou a Festa do
Batismo do Senhor e os presentes
puderam renovar as suas promessas batismais. A Comunidade Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro está
localizada no Setor Granja Cruzeiro
do Sul, em Goiânia.

SUZANY MARQUES

Realizado há três anos pela Paróquia São João Batista, do Setor Colina Azul, o Chá de bebê do Menino
Jesus tem o intuito de arrecadar peças de enxoval para famílias carentes. Além disso, a ação é um gesto
concreto de encerramento da novena de Natal, que foi realizado no dia
23 de dezembro de 2019. Ao todo,
foram montados 50 kits que continham peças de roupas, sapatinhos,
fraldas, entre outros itens necessários para um recém-nascido. Os enxovais são distribuídos pela Pastoral
Social da paróquia, para pessoas que
são previamente cadastradas.
O administrador paroquial, padre Vitor Simão, explicou a essência
do Chá de bebê do Menino Jesus.
“A mensagem que a liturgia e a festa cristã do Natal trazem para nós
é de que temos um Deus que quis
assumir a nossa humanidade, para
poder revelar o amor do criador que
nos salva; ele toca nossa pobreza
para nos enriquecer. Então, essa experiência que nós fazemos pela litur-
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gia deve também nos levar a tocar a
fragilidade e a necessidade do outro,
para podermos ser instrumento de
Deus na vida do próximo. O Chá de
bebê do Menino Jesus é isso, o gesto
concreto de toda nossa paróquia. É o
reconhecimento do Menino Deus no
bebê necessitado”, explicou.
A coordenadora da Pastoral Social, Vânia Pereira Brandão, comentou como foi entregar os enxovais.
“Além de ser algo muito bonito desenvolvido pela paróquia, as pessoas que receberam os kits ﬁcaram
muito satisfeitas, pois se trata de famílias que não tinham exatamente
nada e para elas essa ajuda veio em
boa hora”, salientou.
Durante todo o ano, a Paróquia
São João Batista realiza diversas
ações para ajudar as famílias carentes. Todo mês são entregues cestas
básicas e a paróquia conta também
com uma farmácia que distribui gratuitamente medicamentos básicos.
Aquelas pessoas que querem doar
ou receber ajuda, podem contatar a
secretaria paroquial pelo telefone:
(62) 3283-8460.

Fotos: Suzany Marques

Chá de bebê do Menino Jesus é gesto concreto da
novena de Natal da Paróquia São João Batista
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Igreja, povo a caminho
Foto: Rudger Remígio

FÚLVIO COSTA

O

ano de 2020 será muito especial para a Arquidiocese de Goiânia
no que diz respeito às
romarias. É que além das tradicionais Romarias ao Santuário
Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida (SP), e a
Romaria ao Santuário-Basílica do
Divino Pai Eterno, em Trindade
(GO), também teremos, pela primeira vez, a Romaria Arquidiocesana ao Santuário Santa Dulce
dos Pobres, em Salvador (BA).
Santa Dulce foi canonizada
pelo papa Francisco no dia 13 de
outubro de 2019, na Praça São
Pedro, no Vaticano. Trata-se da
primeira santa nascida no Brasil,
conhecida como o “Anjo bom da
Bahia”. Nosso arcebispo Dom
Washington Cruz, que é baiano
de Itabuna, foi pároco dela.

Rodovia dos Romeiros – Goiânia a Trindade - GO

1ª Romaria Arquidiocesana ao Santuário Santa Dulce
A romaria será um momento
importante na vida arquidiocesana, por tudo o que Santa Dulce
representa para a Igreja. “Fui pároco da irmã Dulce durante 10 anos
e o que mais impressionava nela
era seu amor. Para ela o que mais
importava era Deus e o próximo.
Uma das coisas mais belas em irmã
Dulce é que ela achava que Deus
precisava brilhar, Deus precisava
aparecer e a sua pessoa devia desaparecer”, aﬁrmou Dom Washington em vídeo gravado por ocasião
dos preparativos para a canonização da santa baiana. A 1ª Romaria Arquidiocesana ao Santuário Santa
Dulce acontecerá de 12 a 15 de março. Mais informações: (62) 3942-4267.
Assista ao video no Instagram da Arquidiocese, publicado em 11/10/19.
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CONFIRA O ROTEIRO
12/3

Saída de Goiânia a Salvador

13/3

Após o café da manhã, saída de ônibus até a Basílica do Senhor do Bonfim, onde inicia a caminhada penitencial até o Santuário Santa Dulce dos
Pobres. Às 12h, Santa Missa com Dom Washington Cruz. Parte da tarde
dedicada às Obras Sociais de Irmã Dulce e retorno em ônibus ao hotel.

14/3

Após o café da manhã, saída de ônibus para o Mosteiro das Irmãs Beneditinas (almoço incluso) e retorno para participar da Santa Missa na Paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II, onde se encontraram os três grandes santos: São João Paulo II, Santa Teresa de Calcutá
e Santa Dulce dos Pobres.

15/3

Santa Missa na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia;
a definir horário de retorno para Goiânia.
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17ª Romaria ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida
nia e algumas paróquias tiveram
muita adesão de romeiros. Vários
padres recém-chegados na arquidiocese não conseguiram levar
romeiros, mas foram por conta
própria, atendendo, assim, ao
pedido do nosso arcebispo Dom
Washington Cruz.

Fotos: Rudger Remígio

A Romaria Arquidiocesana à
Casa da Mãe Aparecida, todos os
anos, atrai centenas de peregrinos das mais diversas paróquias.
O sonho de Dom Washington
Cruz é que, em unidade, todas
as comunidades da arquidiocese participem desse importante
momento de fé e devoção junto
à Padroeira do Brasil. Em 2019,
a romaria teve a participação de
mais de mil romeiros de 21 paróquias da Arquidiocese de Goiâ-

A programação para a 17ª Romaria a Aparecida, que acontecerá de 23 a 28 de setembro, terá o
seguinte roteiro:

24/9

13h – Saída de Aparecida de Goiânia a Aparecida
20h – Missa no Santuário Nossa Senhora Aparecida
20h30 – Saída para Aparecida

25/9

12h – Chegada em Aparecida (SP) – almoço
Tarde livre
16h – Morro do Cruzeiro (Pe. João Batista)

26/9

7h – Café
9h – Missa com o arcebispo Dom Washington Cruz
10h15 – Encontro com o arcebispo (Tribuna Papa Bento XVI)
12h – Almoço
16h – Visita ao Morro do Presépio
19h – Jantar e noite livre

27/9

7h – Café
10h – Missa na Capela do Hotel
12h – Almoço e saída do hotel

Há ainda mais dois roteiros. Um intermediário e um premium.

Foto: Afipe (Danilo Eduardo e Rodolfo Carvalhaes)

Romaria do Divino Pai Eterno
A Romaria do Divino Pai Eterno 2019 atraiu cerca de 3,2 milhões de peregrinos vindos das
mais diversas regiões do país.
Os dez dias de festa são marcados pela simplicidade do povo e
a união que se faz do cotidiano
da vida com a fé. Carreiros deixam suas casas muitos dias antes
do início da festa para pedir ou
agradecer ao Divino Pai Eterno

pelas graças alcançadas. São longos percursos feitos em estrada
de chão, enfrentando sol, poeira,
frio e calor até chegar a Trindade.
São os carreiros, os muladeiros,
as folias, os shows e milhares de
caravanas que fazem a beleza da
romaria.
Neste ano, a Romaria do Divino Pai Eterno acontecerá de 26 de
junho a 5 de julho.

Princípios importantes para colocar-se em romaria
Deus sempre em primeiro lugar. Esse é o principal sentido religioso da romaria, conforme o bispo auxiliar de Goiânia, Dom Levi Bonatto. Para colocar-se em
romaria, alguns princípios são fundamentais, segundo ele, como ter em mente
que se trata de um momento de oração e penitência e ter claro o porquê desse
ato: fazer pedidos, agradecer a Deus por graças recebidas, buscar a conversão do
coração. “Vamos a um lugar santo, também nós devemos nos santificar; portanto, além da oração, devemos buscar os sacramentos”, exorta. Ele ressalta que a
motivação turística nunca deve estar em primeiro lugar. “É importante também,
antes, confessar, receber a Eucaristia com o coração cheio de amor a Deus, que
nos quer puros e limpos do pecado”, completa.
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ATOS DOS
APÓSTOLOS Nº 13

A missão de Paulo e Barnabé
Foto: Internet

Queridos irmãos e irmãs!

O

livro dos Atos dos Apóstolos narra que São Paulo, depois daquele encontro
transformador
com Jesus, é acolhido pela Igreja
de Jerusalém graças à mediação
de Barnabé e começa anunciar a
Cristo. No entanto, devido à hostilidade de alguns, ele é forçado a
se mudar para Tarso, sua cidade
natal, onde Barnabé o alcança e o
envolve na longa jornada da Palavra de Deus. O livro dos Atos dos
Apóstolos que estamos comentando nestas catequeses, pode-se dizer que é o livro da longa jornada
da Palavra de Deus: a Palavra de
Deus deve ser anunciada e anunciada em todos os lugares. Essa
jornada começa após uma forte
perseguição (cf. At 11,19); mas isso,
em vez de provocar uma interrupção para a evangelização, torna-se uma oportunidade de ampliar
o campo onde se deve espalhar a
boa semente da Palavra. Os cristãos não têm medo. Eles devem
fugir, mas fogem com a Palavra, e
espalham a Palavra um pouco por
toda parte.
Paulo e Barnabé chegam pela
primeira vez a Antioquia da Síria,
onde ﬁcam um ano inteiro para
ensinar e ajudar a comunidade a
criar raízes (cf. At 11,26). Eles anunciavam à comunidade judaica, aos
judeus. Assim, Antioquia se torna
o centro da propulsão missionária, graças à pregação com a qual
os dois evangelizadores – Paulo
e Barnabé – afetam o coração dos
crentes, que aqui em Antioquia
são chamados “cristãos” pela primeira vez (cf. At 11,26)
Emerge do Livro de Atos a natureza da Igreja, que não é uma
fortaleza, mas uma tenda capaz de
ampliar seu espaço (cf. Is 54,2) e dar
acesso a todos. A Igreja é “em saída” ou não é Igreja, ou está sempre
a caminho, ampliando seu espaço
para que todos possam entrar,
ou não é Igreja. “Uma igreja com
portas abertas” (Exort. Ap. Evangelii Gaudium, 46), sempre com as
portas abertas. Quando vejo alguma igreja aqui, nesta cidade, ou
quando a via na outra diocese de
onde eu venho, com as portas fechadas, isso é um sinal ruim. As
igrejas devem sempre ter as portas
abertas, porque este é o símbolo do
que é uma igreja: sempre aberta. A
Igreja é “chamada a ser sempre a
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Paulo

casa aberta do Pai. […] Assim, se
alguém quer seguir uma moção
do Espírito e se aproxima buscando a Deus, não encontrará a frieza
de uma porta fechada” (Exort. Ap.
Evangelii Gaudium, 4)
Mas essa novidade das portas
abertas se abre para quem? Para
os pagãos, porque os Apóstolos
pregaram aos judeus, mas os pagãos também vieram bater à porta da Igreja; e essa novidade das

Barnabé

conselho dos apóstolos e anciãos
em Jerusalém, e acontece aquele
que é considerado o primeiro concílio na história da Igreja, o concílio ou assembleia de Jerusalém, a
que Paulo se refere na Carta aos
Gálatas (2,1-10).
É então afrontada uma questão
teológica, espiritual e disciplinar
muito delicada: isto é, a relação
entre a fé em Cristo e a observância da Lei de Moisés. Decisivos

É o Espírito, de fato, que ajuda a superar
fechamentos e tensões e trabalha nos
corações, para que alcancem, na verdade
e no bem, a unidade
portas abertas aos pagãos desencadeia uma controvérsia muito
animada. Alguns judeus aﬁrmam
a necessidade de se tornarem judeus através da circuncisão para
se salvarem e depois receberem o
batismo. Eles dizem: “Se vocês não
forem circuncidados conforme o
costume ensinado por Moisés, não
poderão ser salvos” (At 15,1), isto
é, você não pode receber o batismo agora. Primeiro o rito judeu e
depois o batismo: essa era a posição deles. E para resolver a questão, Paulo e Barnabé consultam o

durante a assembleia são os discursos de Pedro e Tiago, “colunas” da Igreja-mãe (cf. At 15,7-21;
Gl 2,9). Eles convidam a não impor a circuncisão aos pagãos, mas
apenas pedir que rejeitem a idolatria e todas as suas expressões. Da
discussão vem o caminho comum,
e esta decisão é ratiﬁcada com a
chamada carta apostólica enviada
a Antioquia.
A assembleia de Jerusalém nos
oferece uma luz importante sobre como lidar com as diferenças
e buscar a “verdade na caridade”

(Ef 4,15). Lembra-nos que o método eclesial para a resolução de
conﬂitos se baseia em um diálogo
feito de escuta atenta e paciente e
no discernimento realizado à luz
do Espírito. É o Espírito, de fato,
que ajuda a superar fechamentos
e tensões e trabalha nos corações,
para que alcancem, na verdade e
no bem, a unidade. Este texto nos
ajuda a entender a sinodalidade.
É interessante como escrevem na
carta: os apóstolos começam dizendo: “O Espírito Santo e nós
pensamos isso …”. É própria da sinodalidade, a presença do Espírito
Santo, caso contrário não é sinodalidade, é locutório, parlamento,
outra coisa...
Pedimos ao Senhor para fortalecer em todos os cristãos, especialmente nos bispos e nos presbíteros, o desejo e a responsabilidade
da comunhão. Ajude-nos a viver o
diálogo, a escuta e o encontro com
os irmãos na fé e com os que estão
longe, para provar e manifestar a
fecundidade da Igreja, chamada a
ser sempre a “mãe alegre” de muitos ﬁlhos (Sl 113, 9).

Praça São Pedro
23 de outubro de 2019
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Vamos cantar o Ano A?
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Foto: Rudger Remígio

EQUIPE DO CANTO LITÚRGICO

A

o longo do Ano Litúrgico,
o Tempo Comum ocupa a
maior parte. São 34 domingos
e semanas, distribuídos em
duas fases. A primeira, entre o ﬁm do
ciclo de Natal e o início da Quaresma:
da semana após a Solenidade do Batismo do Senhor até a terça-feira imediatamente anterior à Quarta-feira de
Cinzas. A segunda inclui todo o tempo
pós-pascal até a chegada do novo ano:
da semana após a Solenidade de Pentecostes até o sábado anterior ao Primeiro
Domingo do Advento.
Embora seja chamado de “comum”
ou “ordinário”, não signiﬁca que esse
tempo seja menos importante. Aﬁnal,
antes da formação dos ciclos do ano
litúrgico como conhecemos hoje, todo
ano era composto pelo Tempo Comum.
O seu principal ponto de referência é o
domingo: o dia do Senhor, o dia da Ressurreição, dia da Eucaristia, dia da Igreja. Portanto, o domingo, como núcleo
do Tempo Comum é também o embrião
para o desenvolvimento do Ano Litúrgico como um todo.
O Tempo Comum nos possibilita
desfrutar de outros aspectos da vida
e da missão de Jesus e seus discípulos
que não são contemplados nos ciclos
do Natal e da Páscoa. Cada domingo
do Tempo Comum tem sabor de “páscoa semanal”. A energia da ressurreição
perpassa todos os acontecimentos da
vida de Cristo. Acontece quando Jesus
cura, quando se transﬁgura, quando se
encontra com a pecadora, quando visita
a casa de família, quando chora, quando
prega. Em todas as suas ações, somos
também nós incluídos. Assim, no domingo em que escutamos o Evangelho
do surdo-mudo, por exemplo, contemplamos o Senhor Ressuscitado que vem
abrir nossos ouvidos e nossa boca; experimentamos em nossa vida esse tempo
de salvação.
A ﬁm de favorecer a leitura contínua
da Palavra de Deus na Liturgia, a Igre-
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ja organizou o Tempo Comum em três
ciclos, chamados de A, B e C. Ao longo
de cada um desses anos, proclama-se o
Evangelho correspondente aos textos
sinóticos, isto é, os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, respectivamente.
Em 2020, estamos no ano A e, portanto, durante o Tempo Comum teremos
como referência o evangelista Mateus.
Em cada uma de suas narrativas, “o
nosso olhar se dirige a Jesus”, não só
para aprendermos dele, mas para deixarmo-nos tocar por sua força amorosa. Por exemplo, nos domingos de 4º a
10º do ano A, escutamos o “sermão da
montanha”. O texto do nosso canto, por
consequência, irá se inspirar no que é
anunciado, narrado e cantado pela Palavra de Deus.
Pensando a esse respeito, a ﬁm de
auxiliar em nossa atividade pastoral, ligada ao canto e à música, gostaríamos
de realçar os seguintes aspectos, relacionados ao Tempo Comum no ano A:

das para cada celebração, levando em
conta a comunidade que se reúne para
celebrar, mas sempre respeitando o texto litúrgico, sem alterações.

Comum. Assim, mesmo nas festas de
Nossa Senhora e dos Santos, os cantos
devem apontar a centralidade de Cristo,
Cabeça da Igreja.

Os cantos do comum. Os cantos que
compõem o que chamamos de “comum” são aqueles que podem variar,
dependendo do momento litúrgico celebrado. Na Missa existem dois principais cantos que merecem nossa atenção:
o Canto de Entrada (ou Abertura) e o
Canto de Comunhão. Apesar de ambos
poderem ter variação no texto, deve ser
respeitado o caráter comunitário da celebração, bem como o fundamento bíblico do que é cantado. Evite cantos temáticos, hinos devocionais e/ou cantos
intimistas para esses dois momentos da
celebração. Vale lembrar que a beleza e
a alegria de um canto não estão no exagero sonoro, no barulho que ele é capaz
de provocar, mas no quanto pode elevar
os nossos corações a Deus.

Prioridade ao Evangelho de cada
domingo. O ideal seria que o Canto de
Comunhão sempre fosse inspirado no
Evangelho do domingo. Contudo, isso
nem sempre é possível, sobretudo em
vista da participação da assembleia.
Ainda assim, é recomendado cuidar
para que o canto escolhido esteja o
mais perto possível do que é celebrado.
Também é permitido entoar um refrão
ligado ao Evangelho do dia após a comunhão, desde que não atrapalhe o silêncio e contribua na oração pessoal de
cada ﬁel.

Os cantos do ordinário. Chama-se
“ordinário” a parte dos ritos da Missa
em que não há mudança conforme o
tempo litúrgico. São, portanto, os cantos que constituem o rito. Aqui estão
inscritos o Glória, o Santo, o Aleluia,
mas também todos os diálogos do presidente da celebração com a assembleia.
Que sejam inseridas melodias adequa-

Cristo como centro. Como já pudemos
dizer em outras oportunidades, todo o
Ano Litúrgico gravita ao redor da ﬁgura de Cristo, o Sumo e Eterno sacerdote
que se oferece a si mesmo como dom
ao Pai, na unidade do Espírito. Esse é
o fundamento da nossa fé e deve estar
explícito em todas as celebrações do
Ano Litúrgico, especialmente no Tempo

Canto para bênção ﬁnal e envio. A
bênção ﬁnal, seguida do envio, constitui o último momento da Missa. É a
hora de seguirmos em direção à nossa
vida diária, como fermento, sal e luz no
mundo. A Liturgia não prevê um canto ﬁnal e seria muito oportuno que as
comunidades aprendessem a cantar a
bênção ﬁnal, juntamente com o ministro ordenado. Há melodias tanto para a
bênção quanto para a resposta dos ﬁéis,
que poderiam deixar a assembleia litúrgica aclamando: “Graças a Deus! Graças
a Deus! Graças a Deus!”.
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LEITURA ORANTE

“Ele os chamou, e eles, imediatamente,
deixando o barco e o pai, o seguiram” (Mt 4,21-22)
LENILSON OLIVEIRA PAULA SILVA (SEMINARISTA)

Texto para oração: Mt 4,12-23 (página 1349 ‒ Bíblia das
Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: recolha-se e coloque-se na presença de Deus. Suplique o auxílio do Espírito Santo.

Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

P

or um comando de voz, Deus criou o
céu e a terra (cf. Gn 1,3). Pelo mesmo
comando de voz, ele chamou o homem para a vida (cf. Gn 2,7) e o chamou quando escondeu de si mesmo (cf. Gn
3,9). Deus nunca cessou de chamar homens
e mulheres para salvar seu povo escolhido,
desde Noé até os dias de hoje.
A Palavra de Deus é performática, tudo
se realiza por meio dela. Quando Deus pronuncia a Palavra, ela se torna realidade (Jt
16,13) e não volta para ele sem cumprir sua
missão (Is 55,11). A sua Palavra é capaz de
mudar a vida de homens e mulheres. Por
exemplo, os discípulos que estavam trabalhando na praia, ao ouvir a voz de comando, não hesitaram em abandonar toda a segurança do trabalho para obedecer à palavra escutada (Mt 4, 17.19.20-22).

Siga os passos para a leitura orante:

2. Leitura atenta da Palavra: leia os textos bíblicos indicados na reﬂexão ao lado, pausadamente, diversas
vezes.

Assim deve ser a nossa vida de discípulos missionários: escutar a Palavra, deixar
que ela transforme nossa vida (interior e
exterior), obedecer ao seu comando e cumpri-la. Quer ser feliz verdadeiramente? Escute e obedeça ao comando de voz que diz:
“Filho, dá-me o teu coração e os teus olhos
guardem os meus caminhos!” (Pr 23,26).
Não tenha medo de abandonar tudo para
seguir a Cristo, porque segui-lo não vale a
pena, vale a vida!

Liturgia da Semana: 2ª-f.: 1 Sm 15,16-23, Sl 49(50) , 8-9.16bc-17.21.23 (R/ . 23b), Mc 2. 18-22. 3ª-f.: 1Sn 16,1-13, Sl 88(89), 20.21-22.27-28 (R/ .
21a), Mc 2,23-28. 4ª-f.: 1 Sm 17,32-33.37.4051. Sl 143(144), 1.2.9-10 (R/ . 1a). 5ª-f.: 1 Sm 18, 6-9;19,1-7. Sl 55(56), 2 -3.9-10.11-13 (R/ . 5bc) Mc 3,
7-12. 6ª-f.: 1 Sm 24, 3-21, Sl 56(57), 2. 3-7.6 e 11 (R/ . 2a) Mc 3, 13-19. Sábado: At 22, 3-16 ou At 9, 1-22, Sl 116 (117), 1.2 (R/ . Mc 16,15), Mc 16, 15-18.
Domingo: Is 8,23b-9,3, Sl 26(27), 1.4.13-14 (R/. 1a.1c), 1 Cor 1,10-13.17, Mt 4,12-23 ou mais breve Mt 4,12-17 (Início do Evangelho).

3. Meditação da Palavra: não queira entender ou interpretar o texto, apenas permaneça com ele e silencie
seu coração.
4. Oração: ﬁque com uma palavra ou versículo que o
provocou e reze, coloque a sua própria alma diante
do texto que leu.
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. Coloque-a em prática.
3º Domingo do Tempo Comum ‒ Ano A. Liturgia da
Palavra: Is 8,23b-9,3; Sl 26 (27), 1.4.13-14 (R/. 1a1c); 1Cor
1,10-13.17; Mt 4,12-23 (Início do Evangelho).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
Lançado em 2019 pela Editora Vozes, A Boa Notícia de Jesus – Roteiro homilético Anos A, B e C é uma obra dedicada a todo cristão, sobretudo aqueles
que querem se aprofundar nas palavras do Senhor. O conteúdo nos prepara para viver intensamente e entender o Evangelho de todos os domingos
dos três anos litúrgicos, por meio de comentários que aproximam de Jesus,
graças a um texto simples e claro, escrito especialmente para ser estudado
e refletido em nossas pequenas comunidades. “Ao oferecer estes comentários, penso sobretudo nas paróquias e comunidades cristãs, necessitadas
de alento e novo vigor espiritual”, diz o autor na apresentação da obra.
Obra: A Boa Notícia de Jesus – Roteiro homilético Anos A, B e C.
Autor: José Antonio Pagola
Onde encontrar: Livraria Vozes - Rua 3, 291 - St. Central, Goiânia-GO,
74023-010 – Fone: (62) 3225-3077
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Assista pela PUC TV, todo sábado, às 8h30 e 17h e domingo, às 17h15
Baixe o leitor de
QR Code em seu
smartphone e assista
ao programa no YouTube

15/01/2020 16:12:48

