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Siga-nos
Capa: Ana Paula Mota
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Encontro da Igreja com os apóstolos e o encontro do
papa com os bispos e seus diocesanos
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PALAVRA DO ARCEBISPO

ESPERAMOS VOCÊ NA
REUNIÃO MENSAL
DE PASTORAL

C

onvido vocês, leitores do Jornal Encontro Semanal, e a todos os que integram nossa
arquidiocese, a participar da
primeira Reunião Mensal de Pastoral
deste ano, que acontece no segundo
sábado de cada mês, com participação aberta a todos que desejam comungar desse momento formativo e
celebrativo. Como de costume, a reuDOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
nião será realizada no Centro Pastoral
Dom Fernando / Cidade da Comunhão, no dia 8 de fevereiro, das 8h30 às 12h30, terminando com
almoço, em clima de confraternização.
A Campanha da Fraternidade 2020 será a pauta da reunião
e seremos honrados com a assessoria do Pe. Dirceu de Oliveira
Medeiros (subsecretário adjunto geral da CNBB) para motivar as
reﬂexões sobre o tema “Fraternidade e vida: dom e compromisso” e o lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34).
Mantemos essa tradição instituída há mais de 60 anos, pelo
primeiro arcebispo de Goiânia, Dom Fernando Gomes dos Santos, de nos reunirmos uma vez por mês para estudar e reﬂetir
sobre temas pastorais e teológicos da nossa Igreja, contando com
a presença de padres, religiosos e religiosas, diáconos, seminaristas, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, catequistas, líderes de comunidades, grupos e movimentos em geral.
Louvamos a grande e signiﬁcativa participação nessa Reunião
Mensal, principalmente de leigos e leigas. Começamos sempre
com a oração das Laudes, pedindo a bênção de Deus, para que
a nossa reunião desperte e anime os participantes a serem sal da
terra e luz do mundo (Mt 5,13-14), sendo discípulos missionários
que anunciam e testemunham a vida nova que receberam em
Cristo, pelo batismo e pela crisma.
“No dom de ser cristão, todos se tornam discípulos missionários.
O discípulo, tocado pelo chamado, aprende, no seguimento, o modo de
Jesus. Na descoberta do viver como Ele, torna-se anunciador, testemunha. Na dinâmica amorosa e suave do Espírito que anima e dinamiza
a Igreja, os discípulos missionários recebem uma variedade de ministérios, carismas, vocações e serviços. Não são funções; não é organização!
São expressões do modo de os batizados viverem em Cristo, fecundados
pelo Espírito. Como lembra São Paulo: ‘Todos nós (...) fomos batizados
num só Espírito, para formarmos um só corpo’ (1Cor 12,13). [...] A
unidade da Igreja se realiza na diversidade de rostos, carismas, funções
e ministérios. [...] Mulheres e homens que constroem o Reino da verdade e da graça, do amor e da paz; que assumem serviços e ministérios
que tornam a Igreja consoladora, samaritana, profética, serviçal, maternal [...] O Espírito Santo capacita a todos na Igreja para o bem comum,
a missão evangelizadora e a transformação social, em vista do Reino de
Deus” (CNBB, Doc.105, págs. 9 -13 / 99).
Conto com sua participação na próxima Reunião Mensal
de Pastoral!

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
De 8 a 18 de fevereiro, todos os
bispos do Regional Centro-Oeste da
CNBB (Goiás e Distrito Federal) estarão
em visita oﬁcial ao Santo Padre, o papa
Francisco. Denominada de Visita ad limina, trata-se de uma prática antiquíssima na Igreja Católica que remonta ao
século II. Seu signiﬁcado é comunhão
com Pedro e colegialidade dos bispos.
Demonstra uma Igreja que caminha em
unidade. É importante destacar que,
nesta visita, cada um dos bispos leva,
em seu coração, a sua diocese. Por isso,
devemos todos estar com eles nesse
importante momento, seja por meio de
orações, como também acompanhando

esse evento, pelos meios de comunicação. A TV Pai Eterno estará presente e
fará a cobertura. Na internet, o site do
Regional Centro-Oeste: www.cnbbco.
org.br e suas redes sociais, além dos
sites e redes das dioceses também estarão em sintonia divulgando a visita.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Padre Darlei Maia é empossado administrador
da Paróquia São Cristóvão
No dia 28 de janeiro, tomou
posse, na Paróquia São Cristóvão, em Goiânia, o padre Darlei
Maia de Jesus. Ele sucede o padre Edson Teodoro Lobo, que
também é missionário da Comunidade Nova Aliança; ambos são
incardinados na Diocese de Anápolis. A celebração foi presidida
por Dom Washington Cruz, arcebispo de Goiânia. A Santa Missa de posse aconteceu na Capela
da Medalha Milagrosa e teve a
Pe. Darlei renovou suas promessas sacerdotais
participação do povo de Deus
Senhor nosso Deus! A presença do Seque será pastoreado pelo novo padre.
Dom Washington, em sua homilia, nhor nos alegra, traz júbilo e ânimo à
disse que devemos nos alegrar na pre- nossa alma e ao nosso coração. Sentindo
sença do Senhor e com a posse do novo essa presença, hoje mais ainda, devepastor. “Nós precisamos no colocar in- mos festejar a chegada do novo pároco
teiros, sermos inteiros na presença do nesta paróquia.”

Foto: Rudger Remígio
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

“Filha querida, seja como uma vela acesa para iluminar
a vida das pessoas”, diz Dom Moacir à nova religiosa
No dia 26 de janeiro, os ﬁéis da
Paróquia Santa Genoveva encheram-se de alegria junto ao Instituto das
Irmãs Reparadoras, com a consagração religiosa da irmã Renilde Damascena. A celebração foi presidida
por Dom Moacir Silva Arantes, bispo
auxiliar da Arquidiocese de Goiânia.
Em sua reﬂexão, o bispo falou
sobre a beleza da vida consagrada
e como a irmã deveria se portar daquele dia em diante. “A vida de uma
irmã que se consagra deve ser alegre
e feliz porque se doou por inteira ao
seu amado, que é Jesus, ao mais belo
amor que é o do Pai Eterno. Filha
querida, seja como uma vela acesa
para iluminar a vida das pessoas
que vão passar por seu caminho”,
exortou o bispo.
Após a reﬂexão do presidente da
celebração, irmã Renilde manifestou
seu desejo de se consagrar ao Senhor
e viver sua vida segundo os conselhos evangélicos de castidade, po-

Foto: Suzany Marques

MARCOS PAULO MOTA

breza e obediência. Ela recebeu das
mãos do bispo as constituições do
Instituto das Irmãs Reparadoras, e o
anel, simbolizando sua consagração,
recebeu das mãos da superiora geral, madre Cristina Magatti.
Ao ﬁnal, a neo-professa agradeceu a presença de todos e disse que
não haveria palavras para traduzir
sua felicidade naquele momento.
“Hoje é o dia mais feliz da minha
vida. Quero agradecer a presença de
todos vocês aqui, em especial à minha família, aos meus pais e irmãos
que sempre me apoiaram na minha
decisão.”
A celebração contou com a presença de várias Irmãs da Reparação,
entre elas a superiora geral, que veio
da Itália.
Concelebraram os padres Warlen
Reis, administrador paroquial da
Paróquia Santa Genoveva, e o padre
Pedro, que veio da Bahia e é o diretor espiritual da irmã Renilde.

Ir. Renilde com os pais

Foto: Suzany Marques

Irmãs Dominicanas do Santo Rosário de Melegnano
professam votos perpétuos

SUZANY MARQUES

Aconteceu, no dia 25 de janeiro, no Santuário-Basílica Nossa
Senhora Perpétuo do Socorro, a
proﬁssão dos votos perpétuos de
Silvia de Oliveira David e Rogéria da Silva Rocha Ferreira, Irmãs
Dominicanas do Santo Rosário de
Melegnano.
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A missa foi presidida pelo
bispo auxiliar Dom Moacir Silva
Arantes. Concelebraram os padres Rodrigo de Castro, Walmir
Garcia dos Santos, Everson de Faria e frei Elvécio de Jesus Carrara.
Dom Moacir chamou a atenção
dos presentes sobre as vocações e

sobre o chamado de Deus na vida
das pessoas. “Como é belo saber
que Deus olha para nós, que vê a
nossa necessidade dele e nos chama. O primeiro chamado não é
para o fazer, é para o ser. Para ser
com ele e ser dele, para construir
com ele uma relação esponsal, de

amizade de tal forma que possamos habitar na vida dele, na vida
Divina”, pontuou.
Durante a cerimônia dos votos,
as neo-professas juraram obediência
a Deus e à congregação. Para ﬁnalizar, as irmãs receberam uma aliança
na mão direita e o Santo Rosário.
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Eleito bispo auxiliar para
a Diocese de Anápolis,
lis, e como co-ordenantes o bispo de Formosa, Dom
Adair Guimarães, e o bispo de Luziânia e presidente do regional, Dom Waldemar Passini Dalbello.
A homilia foi proferida por Dom Washington
Cruz, arcebispo metropolitano de Goiânia, que
fez menção à conversão de Paulo e à leitura do
Evangelho do dia. “A Palavra de Deus deve ser
anunciada e anunciada em todos os lugares”, disse. “Celebramos não o que São Paulo fez, mas o
que Deus fez nele e por ele. Celebramos o amor
de Deus para com a sua Igreja, dando-lhe um excelente pregador do amor de Deus para com a sua
Igreja, dando-lhe um excelente pregador do Evangelho de sua graça”, aﬁrmou.
Ao ordinando, Dom Washington disse que o
rito solene da ordenação episcopal está totalmente
ligado à festa litúrgica da conversão de São Paulo,
fato que marcou decisivamente sua vida pessoal
e, ao mesmo tempo, a história da fé cristã. “Para
ele, foi o primeiro passo em direção a uma total incorporação a Cristo e o início de uma missão que
o colocou entre os apóstolos: ‘Pela graça de Deus
eu sou o que sou, e sua graça não foi infrutífera
em mim’ (1Cor 15,10). O metropolita de Goiânia
também comentou que a comunidade eclesial de
Formosa experimenta a alegria da extraordinária
presença do Espírito do Senhor, que convocou tantos irmãos e irmãs, na unidade de uma mesma fé
e de um mesmo batismo, para serem testemunhas
de sua ação santiﬁcadora na vida de um irmão, o
primeiro padre da Diocese de Formosa chamado a
ser sucessor dos apóstolos, mons. Dilmo Franco de
Campos.” Dom Washington reﬂetiu também sobre
as tarefas próprias do bispo e enfatizou que, com a
imposição das mãos do bispo ordenante principal,
Dom João Wilk, “mons. Dilmo é constituído membro do Corpo Episcopal, sucessor dos apóstolos,
mestre da fé, santiﬁcador do Povo de Deus, guia e
pastoral que conduz à unidade”.

FÚLVIO COSTA

N

a manhã chuvosa do dia 25 de janeiro,
festa da conversão de São Paulo, Dom
Dilmo Franco, bispo auxiliar eleito para
a Diocese de Anápolis, foi ordenado na
Catedral Imaculada Conceição, em Formosa (GO).
A celebração contou com a participação do cardeal
Dom Sergio da Rocha, arcebispo de Brasília, bem
como de muitos bispos do Regional Centro-Oeste e
de outros regionais, além de centenas de padres, religiosas e o povo de Deus da Igreja particular local e
de dioceses vizinhas, incluindo Goiânia e Anápolis.
Foi um bonito momento de graça para o Regional Centro-Oeste da CNBB, que teve como bispo ordenante Dom João Wilk, bispo diocesano de Anápo-

EDICAO 298 - DIAGRAMADO.indd 4

RITO DE ORDENAÇÃO
O rito de ordenação, com a imposição das mãos
e prece de ordenação, aconteceu logo após a homilia. O bispo sagrante pediu a Deus Pai e ao Espírito Santo que envie sobre o eleito a força que dele
procede. Em seguida, houve a unção da cabeça e
entrega do Evangeliário e das insígnias: o Evangelho, para que anuncie a palavra de Deus com toda
a constância e desejo de ensinar; o anel, símbolo da
ﬁdelidade; e com ﬁdelidade invencível guarda sem
mancha a Igreja, esposa de Deus; a mitra, para que
brilhe no eleito o esplendor da santidade, para que
quando vier o príncipe dos pastores, mereça receber a imarcescível coroa da glória; e o báculo, símbolo do serviço pastoral, do cuidado com o rebanho, no qual o Espírito Santo constitui o bispo a ﬁm
de apascentar a Igreja de Deus. O lema episcopal de
Dom Dilmo é “O amor de Cristo nos uniu”.

Fotos: Fúlvio Costa

Dom Dilmo Franco é ordenado
em Formosa

O presidente do regional, Dom Waldemar Passini Dalbello, após a Santa Missa, apresentou todos os bispos presentes. O novo bispo Dom Dilmo
agradeceu a todos os presentes, inclusive Dom
Washington Cruz. “Foi com quem tive a graça
de conviver nos últimos quatro anos e muito me
fez crescer como pessoa e sacerdote. Agradeço a
oportunidade de estar como reitor do Seminário
Interdiocesano São João Maria Vianney, em Goiânia, onde eu pensei que ﬁcaria por pelo menos
seis anos. Foi um tempo de graça em minha vida”.
Agradeceu também ao Clero de Formosa, que ele
pertence e ao qual se referiu como presbitério espiritual de sua vida. Por ﬁm, fez agradecimentos
emocionados aos familiares, lembrando que seu
pai tinha o sonho de ser padre, mas na época não
teve a oportunidade de alguém que o levasse ao
seminário.
Dom Dilmo nasceu em 15 de março de 1972,
em Formosa (GO). Foi ordenado diácono em 30
de novembro de 1996, e sacerdote em 10 de janeiro
de 1998. Ambas ordenações aconteceram em sua
cidade natal. A apresentação em Anápolis aconteceu neste sábado, dia 1º de fevereiro, na Catedral
Bom Jesus.
Em Goiânia, Dom Dilmo foi enviado como formador e professor no Seminário Interdiocesano São
João Maria Vianney, nos anos de 2006 e 2007. Ao retornar a Formosa, foi nomeado pároco da Catedral
Imaculada Conceição, no período de 2008 a 2015.
Em 2016, deixou a Catedral e foi enviado a Goiânia
como reitor do Seminário Propedêutico Santa Cruz
e do Seminário Interdiocesano São João Maria Vienney. Em outubro de 2018, assumiu a presidência da
Organização dos Seminários e Institutos do Brasil
(OSIB), do Regional Centro-Oeste da CNBB.
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“Após três anos, subiu a
Jerusalém para avistar-se
com Pedro e fiquei quinze
dias com ele” (Gl 1,18)

O

s 18 regionais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) preparam-se para ir a Roma,
em Visita ad limina, neste ano de
2020. O primeiro regional será o
Centro-Oeste (Goiás e Distrito Federal), que estará em visita oﬁcial
ao papa Francisco, de 8 a 18 de fevereiro, sendo que a audiência com
o Santo Padre será no dia 11.
Essa peregrinação a Roma, que
acontece a cada cinco anos, denominada “Visita ad limina Apostolorum”, signiﬁca no liminar, na soleira, nos limites ou estradas (limina)
das Basílicas dos Apóstolos Pedro
e Paulo, onde os bispos diocesanos
visitam os sepulcros dos apóstolos,
conservados, segundo a tradição,
na Cidade de Roma.
A visita é uma antiga tradição
da Igreja, uma graça de Deus, que
teve início no século II, pois permite aos bispos estarem reunidos na
Sé de Pedro. É voltar às fontes originais onde a vida e o carisma iniciaram o caminhar da Igreja, para
reavivar e fortalecer o signiﬁcado
desses locais, na vida e na missão
dos pastores da Igreja de nosso
tempo. Essa peregrinação também
é um momento de reﬂexão e de oração, fonte de renovação e cultivo do
vínculo de comunhão eclesial, além
de ser uma visita de trabalho, de
reuniões e de contatos que os bispos realizam junto à Santa Sé e seus

diversos organismos, dicastérios
(departamentos), conselhos e comissões pontifícias.
Dom Waldemar Passini Dalbello,
bispo diocesano de Luziânia e presidente do Regional Centro-Oeste,
vai pela segunda vez à visita. Em
2010, primeiro ano do seu episcopado, quando ainda era bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, ele
estava no grupo de bispos que visitou o papa Bento XVI. Sobre aquela experiência, ele relembra que foi
um importante momento de crescimento para os bispos e de atenção aos pedidos feitos pelo Santo
Padre. “Naquele período houve
um grande progresso em alguns
aspectos que nos foram pontuados
na visita. Tínhamos, e ainda temos,
limitações em relação aos processos
jurídicos nos tribunais eclesiásticos.
O pedido de maior atenção a esses
casos tem gerado novas iniciativas
nas dioceses do regional, qualiﬁcando e dinamizando o cuidado
pastoral no campo jurídico”, disse.
O bispo também fez comentários
sobre outro pedido do então papa
Bento XVI. “Ele também insistiu conosco sobre o tema da drogadição,
e os bispos puderam falar das iniciativas pastorais para a prevenção
e para a recuperação de dependentes. Infelizmente, esse fenômeno
perdura em nossa região com muita força até hoje. Agora, ouviremos
o papa Francisco, e a expectativa é
grande”, declarou.
O presidente do regional também
explicou que a Visita ad limina vem
sendo preparada há alguns meses
por ser um momento oﬁcial dos bispos com o papa. Segundo ele, o mais
importante na visita é a possibilidade de encontros. “A Visita ad limina
revela a busca da comunhão entre

Foto: Arquivo

CAPA

Bispos e administradores diocesanos do Regional
Centro-Oeste da CNBB - 2019

os bispos e o sucessor de Pedro, o
papa. Certamente não se trata de
uma visita informal para uma troca
de ideias. É uma visita programada,
preparada desde muito antes. Levamos em nossos corações a esperança de crescer na ﬁdelidade a Deus
no cumprimento de nossa tarefa. A
missão dos bispos exige contínuo
discernimento. Queremos ser auxiliados pelos organismos da Santa Sé
que estão colaborando diretamente
com o papa. Queremos ouvir o que
Francisco tem a nos dizer, para sermos melhores e para qualiﬁcarmos
a ação evangelizadora em nossas
dioceses”, relatou o bispo.
Ao povo de Deus, nas comunidades, paróquias, dioceses, Dom
Waldemar pede que estejam em sintonia e em oração pelos bispos. “A

visita do bispo diocesano ao papa,
aos túmulos dos apóstolos Pedro
e Paulo, deve ser um convite a renovar o esforço de comunhão para
os irmãos das comunidades católicas de cada diocese. Os primeiros
cristãos ‘perseveravam na doutrina
dos apóstolos’, e nós também crescemos na vivência da fé quando
fugimos de todo relativismo e daquela indiferença ou passividade
que ameaça nossa experiência religiosa. A doutrina dos apóstolos
nos propõe a via do Evangelho, da
autenticidade, do fervor espiritual,
da caridade criativa e atual. Neste
momento de preparação, peço a todos os ﬁéis católicos que nos acompanhem com suas orações. Que
os frutos da Visita ad limina sejam
abundantes!”, concluiu.

Três momentos fundamentais
da Visita ad limina

EXPERIÊNCIA

Venerar
os túmulos
dos
Apóstolos

Visita ad limina 2010

Nosso arcebispo Dom Washington Cruz é o bispo mais longevo em exercício do Regional Centro-Oeste da CNBB e participará da visita pela quinta vez.
A primeira aconteceu, no ano de 1989, no pontificado de São João Paulo II e
as seguintes também. Em 2010, foi no pontificado de Bento XVI e, agora, em
2020, será pela primeira vez com o papa Francisco. Dom Washington explicou,
em entrevista, qual o sentido da visita. “O bispo quando vai à Visita ad limina,
leva em seu coração toda a Igreja. O encontro com Pedro e os apóstolos, lá na
Basílica de São Pedro, é o encontro da sua Igreja com os apóstolos, e o encontro com o papa é o encontro dos bispos e seus diocesanos com o sucessor de
Pedro. Portanto, todo mundo vai com seu bispo, rezando por ele e pedindo a
bênção de Pedro para a sua Igreja, para a sua família e para si mesmo”, disse.
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Ver
Pedro

Expressar
comunhão e
intercâmbio
eclesial

A Visita poderá ser acompanhada pelo site e redes sociais do
Regional Centro-Oeste da CNBB e pela TV Pai Eterno
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ATOS DOS
APÓSTOLOS Nº 15
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Capacidade de inculturar a
mensagem de fé
Caros irmãos e irmãs!

C

ontinuamos nossa “viagem”
com o livro dos Atos dos Apóstolos. Depois das provações
vividas em Filipos, Tessalônica
e Bereia, Paulo chegou a Atenas, bem
no coração da Grécia (At 17,15). Essa
cidade, que vivia à sombra de glórias
antigas, apesar da decadência política,
ainda mantinha o primado da cultura.
Aqui o apóstolo “treme interiormente ao ver a cidade cheia de ídolos” (At
17,16). Esse “impacto” com o paganismo, no entanto, em vez de fazê-lo fugir,
empurra-o para criar uma ponte de diálogo com aquela cultura.
Paulo decide se familiarizar com a
cidade e, assim, começa a frequentar os
lugares e pessoas mais signiﬁcativos.
Vai à sinagoga, símbolo da vida de fé;
vai à praça, símbolo da vida da cidade; e vai ao Areópago, símbolo da vida
política e cultural. Encontra judeus, ﬁlósofos epicuristas e estoicos e muitos
outros. Encontra as pessoas, não se fecha, vai conversar com todas as pessoas.
Dessa maneira, Paulo observa a cultura,
observa o ambiente de Atenas “a partir de um olhar contemplativo” que
descobre “aquele Deus mora em suas
casas, nas ruas e nas praças” (Evangelii
Gaudium, 71). Paulo não olha para a cidade de Atenas e o mundo pagão com
hostilidade, mas com os olhos da fé. E
isso nos faz questionar nossa maneira
de olhar nossas cidades: as observa-
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mos com indiferença? Com desprezo?
Ou com a fé que reconhece os ﬁlhos de
Deus no meio de multidões anônimas?
Paulo escolhe o olhar que o leva a abrir
um caminho entre o Evangelho e o
mundo pagão. No coração de uma das
instituições mais famosas do mundo
antigo, o Areópago, ele realiza um extraordinário exemplo de inculturação
da mensagem de fé: ele anuncia Jesus
Cristo aos adoradores de ídolos, e não o
faz atacando-os, mas se tornando “pontíﬁce, construtor de pontes”(Homilia
em Santa Marta, 8 de maio de 2013).

“Paulo observa a cultura,
observa o ambiente de
Atenas a partir de um
olhar contemplativo que
descobre aquele Deus
mora em suas casas, nas
ruas e nas praças”
Paulo toma como inspiração o altar
da cidade dedicado a “um deus desconhecido” (At 17,23) – havia um altar

escrito “ao deus desconhecido”; sem
imagem, nada, apenas aquela inscrição.
A partir dessa “devoção” ao deus desconhecido, para simpatizar com seus
ouvintes, ele proclama que Deus “vive
entre os cidadãos” (Evangelii Gaudium,
71) e “não se esconde daqueles que o
procuram com um coração sincero, embora o façam tateando” (Evangelii Gaudium, 71). É precisamente essa presença
que Paulo procura revelar: “Aquele que,
sem conhecê-lo, vocês adoram, eu o
anuncio” (At 17,23).
Para revelar a identidade do deus que
os atenienses adoram, o apóstolo parte
da criação, isto é, da fé bíblica no Deus
da revelação, para alcançar a redenção
e o julgamento, ou seja, a mensagem
propriamente cristã. Ele mostra a desproporção entre a grandeza do Criador
e os templos construídos pelo homem, e
explica que o Criador se faz sempre buscar para que todos possam encontrá-lo.
Dessa maneira, Paulo, de acordo com
uma bela expressão do Papa Bento XVI,
“anuncia Aquele a quem os homens
desconhecem, mas ao mesmo tempo
conhecem: o Desconhecido-Conhecido”
(Bento XVI, Encontro com o mundo da
cultura no Collège des Bernardins, 12
de setembro de 2008). Em seguida, ele
convida todos a irem além dos “tempos
da ignorância” e a decidir pela conversão em vista do julgamento iminente.
Paulo chega assim ao kerygma e alude a
Cristo, sem citá-lo, deﬁnindo-o como “o
homem a quem Deus designou, dando

a todos prova segura, ressuscitando-O
dentre os mortos” (At 17,31).
E aqui está o problema. A palavra
de Paulo, que até agora mantinha seus
interlocutores com respiração suspensa
– porque era uma descoberta interessante – encontra um obstáculo: a morte e a ressurreição de Cristo parecem
“loucura” (1Cor 1,23) e suscitam a ridicularização e o escárnio. Paulo então
se afasta: sua tentativa parece ter falhado e, em vez disso, alguns aderem à
sua palavra e se abrem para a fé. Entre
eles, um homem, Dionigi, um membro
do Areópago, e uma mulher, Damaris.
Também em Atenas, o Evangelho se enraíza e pode correr em duas vozes: a do
homem e a da mulher!
Peçamos também hoje ao Espírito
Santo que nos ensine a construir pontes com a cultura, com aqueles que
não creem ou com aqueles que têm um
credo diferente do nosso. Sempre construir pontes, sempre a mão estendida,
sem agressão. Peçamos a Ele a capacidade de inculturar com delicadeza a
mensagem de fé, colocando sobre os
que estão na ignorância de Cristo um
olhar contemplativo, movido por um
amor que aquece até os corações mais
endurecidos.

Praça São Pedro – Vaticano
6 de novembro de 2019
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Vida religiosa consagrada: sinal de profecia e esperança

IR. ROSANIA BARBARA DE OLIVEIRA, IIR

A

vida religiosa consagrada é um modo de seguir
Jesus Cristo, o enviado
do Pai. É uma vocação de
entrega a Deus, sem reservas, numa
inteira oblação. Essa vocação é um
tesouro que carregamos em vasos
de barro e que nunca deve perder
sua beleza. E, de verdade, é muito
bela, pois nasce da iniciativa do Senhor, que ﬁxa seu olhar terno sobre
nós, nos ama e nos chama a segui-lo
numa vida simples e austera.
Chama para evangelizar pela comunhão, harmonia, para estar sempre a serviço do Reino. Segundo o
papa Francisco, os consagrados são
“homens e mulheres que podem
despertar o mundo, porque a nota
característica da vida consagrada é
a profecia” (Carta Apostólica às Pessoas Consagradas, 2). Profecia como
transformação das realidades estéreis
sob o olhar fecundo e terno de Deus.
A história humana caminha para

um “novo céu e nova terra, onde o
Senhor enxugará as lágrimas dos
seus olhos; não haverá mais morte,
nem pranto, nem gritos, nem dor,
porque as primeiras coisas passaram” (Ap 21,1-4). Assim, infunde
esperança nos irmãos e irmãs desanimados. Em nossos momentos de
oração, cantamos sempre “o Senhor
vai acendendo luzes quando vamos
precisando delas”. Porque sabemos
que aquele que nos chamou é ﬁel e
não nos deixa sem sua luz.

“Onde a vida clama, vemos mãos
que cuidam, afagam, acolhem, lábios
que louvam, rezam, intercedem
e agradecem”
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“A vida consagrada anuncia e de
certo modo antecipa o tempo futuro,
quando alcança a plenitude do Reino dos céus. Os ﬁlhos da ressurreição não tomarão esposas nem marido, mas serão como anjos de Deus”
(Exortação Apostólica Pós-sinodal
Vita Consecrata, 32 – São João Paulo
II) indica, portanto, outros valores, é
um reﬂexo da verdadeira beleza inﬁnita, Jesus Cristo, único que pode
saciar completamente o coração
humano. Nessa dinâmica de seguimento, vamos compreendendo que
não precisamos de muitos bens para
ser felizes, para nos realizar como
pessoas. A entrega total ao serviço
da Igreja, das famílias, dos pobres
nos realiza como pessoas e dá plenitude à nossa vida.
Por meio da missionariedade, a
vida consagrada torna seus membros testemunhas de Cristo no mundo, sobretudo pela prática da carida-

de e da solidariedade com os pobres
e excluídos. “Há que aﬁrmar que a
missionariedade está inscrita no coração de toda forma de vida consagrada” (VC, 25). Nas diversas realidades estão presentes os religiosos,
nas periferias, nos grandes centros
urbanos, na educação, nas pastorais,
nos movimentos, nas obras sociais,
nos hospitais, nas organizações, nas
ﬂorestas. Enﬁm, onde a vida clama,
vemos mãos que cuidam, afagam,
acolhem, lábios que louvam, rezam,
intercedem e agradecem. Corações
que amam, que se condoem. São os
gestos e atitudes de Jesus presentes
por meio de seus discípulos e discípulas que fazem de seu modo de
proceder o mesmo de Jesus. “A Vida
Consagrada torna-se um dos rastros
concretos que a Trindade deixa na
história, para que os homens possam sentir o encanto e a saudade da
beleza divina” (VC, 20).
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“Vós sois o sal da terra. Vós
sois a luz do mundo” (Mt 5,13-14)
SAULO RIBEIRO (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o 5º Domingo do Tempo Comum, o Evangelho de São Mateus (5,13-16) faz uma provocação a quem decide aderir ao seguimento de Jesus a se tornar uma autêntica testemunha na vida cotidiana. Ser sal da
terra e luz do mundo (Mt 5,13-14) equivale
a assumir, de forma íntegra na vida, os ensinamentos de Jesus. Hoje, vivemos num
mundo fragmentado, em que cada pessoa
pensa da sua própria maneira e não mede
esforços para satisfazer o seu próprio ego.
Logicamente somos diferentes e pensamos
diferente. Todavia a diferença deve servir
para enriquecer o próximo, que Jesus nos
convida a tratar como irmão. Quando ouvimos o Evangelho, sobretudo na Santa Missa
Dominical, a Palavra, além de fecundar os

nossos corações, deve nos motivar a viver
o que ouvimos na vida cotidiana. De modo
que, transformados pela Palavra de Deus,
possamos também transformar o ambiente
em que vivemos.
Portanto, ir à Igreja deveria levar toda
pessoa a modiﬁcar sua vida, pois trata-se
de um encontro com o próprio Cristo. Um
problema que atinge muitas pessoas, que
até têm uma presença assídua na Igreja, é a
ruptura que existe entre fé e vida. Elas escutam o que é dito, mas não vivem. O Evangelho ensina-nos que “ninguém acende uma
lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha,
mas sim num candeeiro, onde brilha para
todos que estão na casa” (Mt 5,15). Que,
pelo testemunho de vida, possamos todos,
como ouvintes da Palavra, ser sal e luz para
tantas pessoas que se encontram na escuridão, afastadas do Deus amor, muitas vezes
pela falta de alguém que as leve a Jesus.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: 2Sm 15,13-14.30;16,5-13a; Sl 3,2-3.4-5.6-7 (R/ . 7b); Mc 5,1-20. 3ª-f.: 2Sm 18, 9-10.14b.24-25a.30-19,3; Sl 85(86), 1-2.3-4.5-6
(R/ . 1a); Mc 5, 21-43. 4ª-f.: 2Sm 24, 2.9-17; Sl 31(32), 1-2.5.6.7 (R/. cf. 5c); Mc 6,1-6. 5ª-f.: 1Rs 2,1-4.10-12; Cânt.: 1 Cr 29,10.11ab.11d-12a.12bcd (R/ . 12b);
Mc 6,7-13. 6ª-f.: Eclo 47, 2-13 9gr. 2-11); Sl 17(18), 31.47 e 50.51 (R/ . cf. 47b); Mc 6,14-29. Sábado: 1Rs 3,4-13; Sl 118(119), 9.10.11.12.13.14 (R/. 12b); Mc
6, 30-34. Domingo: 5º Domingo do Tempo Comum: Is 58,7-10; Sl 111(112), 4-5.6-7.8a9 (R /. 4a.3b); 1 Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 (Sal da terra e luz do mundo).

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Mt 5,13-16 (página 1350 – Bíblia das
Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: procure uma posição cômoda e
um local agradável. Silencie e invoque o auxílio do Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez.
Tente compreender o que Deus quer lhe falar.
3. Meditação livre: reﬂita sobre o que esse texto diz a você,
procure repetir frases ou palavras que mais chamaram
sua atenção.
4. Oração espontânea: converse com Deus, peça perdão.
Louve, adore, agradeça, faça seu pedido de ﬁlho e ﬁlha
muito amados, fale com Deus como a um amigo íntimo.
5. Contemplação: imagine Deus em sua vida e lembre-se
daquilo que ele falou com você nessa Palavra que acabou de ler. Se possível, escreva os frutos dessa oração/
contemplação.
6. Ação: para que a sua Lectio Divina seja frutuosa, é necessário que você realize algo concretamente (ajudar o próximo, pedir perdão, falar sobre o amor de Deus, visitar
um doente etc.) e que seja fruto de sua oração.
5º Domingo do Tempo Comum – Ano A. Liturgia da Palavra: Is 58,7-10; Sl 111 (112),4-5.6-7.8a.9 (R/. 4a.3b); 1Cor 2,1-5;
Mt 5,13-16 (Sal da terra e luz do mundo).

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
A obra relaciona a Teologia de São João Evangelista ao modo de
ser da comunidade de Vazantes, no distrito de Aracoiaba, interior do
Ceará. O ponto de partida dos textos é a Igreja Matriz da cidade, que
é dedicada a São João Evangelista. O templo vai completar 125 anos
em 2020 e o projeto arquitetônico tem sete portas. Cada uma delas
faz alusão a versículos bíblicos do Evangelho de João: vida nova, luz,
saúde, alegria, serviço, misericórdia, perdão e a porta central chamada de “Eu sou a Porta”, que representa Cristo. Cada porta é um
capítulo do livro.
Autores: Cláudio Vianney Malzoni, Luca Pacheco, Pedro Rubens F. Oliveira
Obra: As portas de uma Igreja aberta segundo João Evangelista
Onde encontrar: Paulinas Livraria – Av. Goiás, 636 – St. Central, Goiânia-GO
Fone: (62) 3224-2585
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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
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