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VIDA CRISTÃ

Lectio Divina refletiu
sobre a transfiguração
do Senhor

Professora lança livro
sobre sua história de fé
na superação do câncer

CF nos ajuda a viver
caridade no tempo
da Quaresma
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PALAVRA DO ARCEBISPO

UM CANTO DE
LOUVOR A DEUS
Caros irmãos e irmãs,

A

expressão “Salmos” faz referência ao instrumento musical
de cordas, o saltério, geralmente
utilizado para a sua entoação.
Com o tempo, a palavra “Salmo” passou
a corresponder a um canto executado com
acompanhamento musical, simultaneamente como expressão da vida e da fé das
comunidades. Os judeus os chamavam de
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
tehilim, isto é, hinos sagrados e canções de
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
louvor e adoração a Deus. Na Bíblia, os Salmos formam um conjunto de 150 textos, os
quais, já por conta de sua estrutura poética, remontam ao seu uso como
forma de oração por meio do canto.
A referência aos Salmos como cantos comunitários também pode ser
notada a partir de alguns exemplos. Em muitos deles, o primeiro versículo indica o modo de entoação, o instrumento mais adequado para
sua execução, a melodia a partir da qual poderia ser cantado. Vejamos o
Salmo 4,1, que diz: “Ao maestro do coro. Com instrumentos de corda”.
Ou o Salmo 5,1: “Ao maestro do coro. Com ﬂautas”. Conforme testemunho do Papa Bento XVI, em seu livro Louvai a Deus com a arte, é possível
aﬁrmar que “a bíblia possui o seu próprio livro de cantos: o Saltério,
que não somente é nascido da prática do canto e da música litúrgica,
mas contém, na prática, na viva atuação de si, também os elementos
essenciais de uma teoria da música pautada na fé e pela fé”.
Com sua força de expressão, os Salmos acompanharam a caminhada do povo escolhido desde seus primeiros passos no deserto, ecoando
pela boca de Maria, José, Zacarias e, até mesmo, de Jesus, chegando
também a nós como fonte privilegiada de oração. As primeiras comunidades cristãs, por exemplo, não possuíam outra referência para o seu
canto, chegando até mesmo a proibir o uso de instrumentos musicais
quando esses obstruíam a compreensão do que os Salmos tinham a comunicar. Do século VI em diante, embora outras formas de expressão
da oração pelas vias da música começassem a se difundir no cristianismo, o livro dos Salmos continuou ocupando lugar privilegiado, especialmente na assembleia litúrgica. Sobre isso, recordando o lugar da Sagrada Escritura na Liturgia, o Concílio Vaticano II salienta a sua enorme
importância: “é a ela que se vão buscar as leituras que se explicam na
homilia e os Salmos para cantar; com o seu espírito e da sua inspiração
nasceram as preces, as orações e os hinos litúrgicos” (SC, n. 24).
Não se pode, por isso, desprezar o papel dos Salmos como principal fonte para o canto litúrgico em nosso tempo, sobretudo em sua
proclamação ao longo da Liturgia da Palavra, na Missa. Como as demais leituras e o Evangelho, constitui Palavra de Deus, utilizada como
forma dialogal de oração. É Palavra que nos chega, herdada da tradição. É também palavra nossa, elevada aos céus como “hinos e cânticos
espirituais” (cf. Ef 5,19). Como lembra Santo Agostinho em comentário
ao Salmo 149, o convite ao “canto novo” também é dirigido a nós, em
comunhão com todos os santos e santas que “exaltam a Deus com seus
lábios, exultam em sua glória, são elevados para sua salvação, cantam
o cântico novo, proferem o Aleluia com o coração, a boca, a vida”. Com
o auxílio dos Salmos, sejamos também nós um canto de louvor a Deus.
Convido todos os ﬁéis a entoarmos em nossas liturgias, seja na Santa
Missa ou no Ofício comunitário, os Salmos em louvor ao Senhor. Exorto, sobretudo os responsáveis do canto, a se esmerarem para que este
canto seja, por sua beleza e simplicidade, expressão da nossa gratidão
ao Senhor, ajudando, assim, nossa Igreja particular a não cessar de render a ele graças.

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)
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Editorial
Nesta edição do Jornal Encontro Semanal, trazemos a cobertura da Formação de Salmistas, realizado pela Arquidiocese de Goiânia. Foi um momento
rico de troca de experiências e aquisição de conhecimentos, que ajudará
os salmistas das nossas comunidades
a desempenhar com mais plenitude o
ministério. É destaque também deste
número o testemunho da professora
Simone Antonici Tuzzo, que relata a
superação do câncer por meio da fé.
A segunda noite da Lectio Divina 2020,
promoção do Setor Juventude durante todo o tempo da Quaresma, é uma

das matérias da seção Arquidiocese em
Movimento. Na seção Santa Sé, o papa
Francisco convida os ﬁéis a celebrar a
Semana Laudato Si’, de 16 a 24 de maio
de 2020, para marcar os cinco anos da
publicação da Encíclica.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Setor Juventude realizará Jornada
Arquidiocesana com os jovens

A Jornada Arquidiocesana da Juventude (JAJ) é a organização das Jornadas
Mundiais da Juventude em nível diocesano e é celebrada nas Igrejas locais no
Domingo de Ramos. Ela é convocada
pelo papa com o objetivo de tornar a
pessoa de Jesus o centro da fé e da vida
de cada jovem, para que Cristo possa
ser seu ponto de referência constante e
também a inspiração para cada iniciativa e compromisso para a educação das
novas gerações.
Na Arquidiocese de Goiânia, a
JAJ acontecerá nos dias 4 (sábado) e

5 (domingo) de abril, na Paróquia São
João Bosco (auditório do colégio), no
Setor Oeste. No sábado, iniciará com
uma vigília jovem. No dia seguinte,
a continuidade do encontro será com
catequese, gincana com premiação e
a participação de um convidado especial, que logo será divulgado. O
encontro termina com a Procissão de
Ramos em direção à Catedral Metropolitana, onde acontecerá a missa de
encerramento, às 11h30. Os jovens
inscritos poderão dormir no local do
encontro. (Fonte: Setor Juventude)

Evangelização pelas redes sociais
No dia 4 de março, a Paróquia São
Francisco de Assis, no Setor Universitário, promoveu uma formação na área
de comunicação, com foco no uso das
redes sociais para evangelização. Segundo Frei Edgar Aves, pós-graduado
em Comunicação Paroquial e pároco,
o intuito primordial foi orientar e auxiliar os colaboradores da Pastoral da Comunicação a desenvolver seu trabalho
e missão, a partir de uma base teórica,
para posteriormente colocar em prática
na comunidade. O pároco destaca que a
escolha do tema responde a um chamado e necessidade da Igreja de se fazer
presente nas novas tecnologias. “Temos
que avançar nas redes sociais, já temos
muita presença no rádio e na televisão.
Agora, precisamos avançar na internet,
levar a Boa-Nova do Senhor para muitas pessoas, que hoje só têm acesso a
notícias pelas redes sociais.”
A formação contou ainda com a
presença da jornalista Osnilda Lima,

Foto: Pascom – Paróquia São Francisco de Assis
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vice-presidente da Signis Brasil e ex-diretora da Revista Família Cristã, que
ressaltou a importância do conhecimento para o bom uso das ferramentas
de comunicação, das redes sociais, para
qualiﬁcar cada vez mais a ação evangelizadora. A jornalista ainda complementou que as redes sociais possibilitam expandir o anúncio do amor de Jesus e sua ação transformadora além do
território da paróquia, e que todo cristão é chamado a dar esse testemunho, a
comunicar a fé por essas redes sociais.
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Lectio Divina 2020

Foto: Fúlvio Costa

Precisamos descobrir quem nós somos diante do Pai. “Levantai-vos e não tenhais medo” (Mt 17,7)

“Se alguém perguntasse quem você
é, o que diria? Dom Moacir Silva Arantes, orientador da Lectio Divina com os
jovens, que acontece todos os sábados
da Quaresma, disse que em nossa vida
precisamos tirar os excessos, aquilo que
não é Cristo. “Às vezes, existem tantos
excessos em nós que não conseguimos
ver ao nosso redor, escondido de baixo

de tanta coisa. Deus há de nos escutar
e nas provações vai tirando os excessos
para revelar quem nós somos”, disse.
A Lectio Divina do dia 7 de março reﬂetiu sobre o Domingo da Transﬁguração em que o Evangelho narra a transﬁguração de Jesus aos discípulos Pedro,
Tiago e João. Pedro volta-se ao Senhor e
diz que é bom ﬁcar ali, no alto do mon-

te, e oferece a construção de três tendas.
Dom Moacir explicou que essa é a vontade de Pedro, mas não a de Jesus. “É
preciso saber discernir o que é bom para
nós e o que é bom para nós e os outros”.
Segundo ele, a reação de Pedro é uma
tentativa de fuga do anúncio da Paixão.
“O isolamento com Cristo não é bom e
nem faz bem. Pedro, devido ao seu amor,
confunde o bem com o bom, quando na
verdade bom é fazermos o bem que Deus
quer para nós através de nós”.
Conforme explicou Dom Moacir, Pedro não tem que procurar o que é bom
para ele, por isso é interrompido por
uma voz que diz: “Este é o meu Filho
amado, no qual eu pus todo meu agrado. Escutai-o!” (cf. Mt 17,5). “O verdadeiro bem não é como a gente se sente,
é o que a gente tem. Nós temos Jesus. O
verdadeiro bem é o que nós fazemos na
presença de Jesus. Quem queria três tendas? Pedro. É fácil fazer o que Deus quer
quando ele quer o que nós queremos.”
O bispo voltou-se à poltrona que foi colocada no altar e disse que esse objeto,
presente em quase todas as casas, repre-

senta muita coisa na nossa vida. “Dá-nos
o conforto e nos impede de seguir adiante. A experiência da Quaresma deve nos
ajudar a perceber o lugar do sacrifício na
nossa vida. Não existe amor sem sacrifício porque o sacrifício é oferta e só ama
quem é capaz de ofertar alguma coisa.
No dia do casamento, no dia da consagração religiosa, no dia da ordenação
sacerdotal é feita uma oferta e no dia em
que se constrói uma amizade verdadeira também há uma oferta. A oferta de si
para outro em diversos níveis. Só ama
quem é capaz de ofertar-se.”
Dom Moacir também convidou os
participantes a explorar outro ponto
da transﬁguração. “Não somos apenas
o que vemos. Além da nossa aparência,
há algo mais que as pessoas não veem e,
às vezes, nem nós. Jesus quer também
nos transﬁgurar nele e quer que consigamos mostrar para os outros aquilo
que nós somos.” (Fúlvio Costa)
A Lectio Divina acontece todos sábados da
Quaresma, sempre às 19h30, na Paróquia
Universitária São João Evangelista.

Um dos 20 novos cursos de pós-graduação lato sensu (nível de especialização) lançados pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), em
solenidade realizada no dia 3 de março,
foi “Doutrina Social da Igreja”. Fruto de
parceria entre a universidade e a Arquidiocese de Goiânia, o curso está organizado em 18 disciplinas, distribuídas em
cinco módulos, estrutura que permitirá
a participação de pessoas de localidades
distantes nesta proposta acadêmica.
Com início previsto para o dia 20 de
julho deste ano, o curso já está com inscrições abertas e será ministrado em períodos intensivos de 15 dias nas férias,
totalizando 460 horas/aula. É aberto a
graduados que tenham interesse nesse

Foto: Rudger Remígio

PUC e Arquidiocese lançam Especialização em Doutrina Social da Igreja

A pós-graduação está entre os 20 novos cursos lançados pela PUC Goiás

campo do conhecimento e que atuam
ou desejam atuar em áreas que envolvem a Doutrina Social da Igreja.
Seu objetivo geral é “capacitar os
proﬁssionais das Ciências Sociais Aplicadas, egressos do curso de Teologia e
membros da sociedade acadêmica e civil, para que possam entender e interpretar os dados relevantes às questões
sociais, a partir de um estudo teórico-crítico do corpus doutrinal do ensinamento social católico, sempre em uma
interação cientíﬁca e ética com a sociedade hodierna”. (Por Eliane Borges)
Leia matéria completa no site:
https://www.arquidiocesedegoiania.org.br/
Contato: (62) 3946-1903 (PUC-Goiás) ou (62) 99229-0232 Coordenação

Tomou posse como novo pároco da
Paróquia Jesus Bom Pastor, no Jardim
Guanabara, em Goiânia, o padre da
Congregação de São Pedro Ad Vincula,
Filipe Pereira Lucas Coelho, que sucede
o padre José Maria Roca Pons.
A celebração foi presidida por Dom
Washington Cruz, arcebispo de Goiânia, e contou com a presença do antigo
pároco e do padre Rafael de Sousa Soares, da mesma congregação do padre
empossado, além de religiosos e um
grande número de ﬁéis.
Em sua reﬂexão, o arcebispo falou
sobre a liturgia do dia, com o tema “Eis
meu ﬁlho muito amado, no qual eu pus
todo o meu agrado”. Segundo Dom
Washington, “Deus nos apresenta o seu

EDICAO 304 - DIAGRAMADO.indd 3

ﬁlho amado no qual nós também devemos colocar o nosso agrado e a nossa
conﬁança”. Ele destacou que a liturgia
daquele dia (cf. Mt 17,1-9) nos mostra
que estar ao lado de Jesus é bom, mas
que precisamos sair da nossa zona de
conforto para evangelizar e anunciar a
Boa-Nova a todos os povos.
“A paróquia é uma porção do povo
de Deus que deve caminhar junto com
o seu padre, nem o povo à frente do
padre nem o padre na frente do povo,
mas os dois juntos para que possam
promover vocações para a Igreja, tanto religiosa quanto sacerdotal”, disse
Dom Washington Cruz.
Padre Filipe foi acolhido na paróquia
com muita alegria e, ao ﬁm da celebra-

Foto: Pascom – Paróquia Jesus Bom Pastor

Padre Filipe Lucas é acolhido na Paróquia Jesus Bom Pastor

ção, dirigiu algumas palavras aos ﬁéis.
“Chego com alegria, para estar com vo-

cês e ser um pastor segundo o coração
de Deus.” (Marcos Paulo Mota)
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E

m fevereiro de 2020, a Professora Pós-Dra. Simone
Antoniaci Tuzzo fez o lançamento de seu 11º livro,
intitulado O Sabor da jaCA. A
obra apresenta um texto real a partir de um diagnóstico de câncer e
de um capítulo da vida da autora
que, segundo ela, a transformou e
fez ver coisas que antes pareciam
obscuras, mudando seu ritmo,
suas prioridades, suas percepções
e suas importâncias.
A ideia de expressar tudo o
que lhe aconteceu tem a intenção
de aproximá-la de outras pessoas
que passaram ou que passam pela
mesma situação, além de familiares e amigos de pessoas que travam batalhas contra a doença. Em
uma linguagem leve, muitas vezes
divertida e sempre muito emocionante, o livro mostra como a autora reagiu ao diagnóstico, cirurgias,
tratamentos, sintomas, medicamentos, clínicas e hospitais tão comuns àqueles que se encontram na
mesma condição.
É um livro em que ela expressa suas emoções e os sentidos de
cada etapa, cada acontecimento,
cada fase desconhecida que precisou ser desbravada, em um texto
reﬂexivo sobre o que é estar sadio
e estar doente.
O prefácio da obra é assinado
pelo professor J. Antônio Cirino,
pesquisador na área de comunicação e saúde. A Editora Appris
é a responsável pela edição. O
lucro com a venda do livro está
sendo revertido para o Grupo
Carinho Contagiante, voluntários que atuam nos hospitais
de Goiânia, pois o livro também
dá ênfase para a importância do
trabalho voluntário, realizado
nos hospitais, que ajuda, anima,
conforta, traz alegria e esperança
para aqueles que muitas vezes se
sentem desanimados com a caminhada em busca da cura.

Não se trata de um livro técnico, mas um livro recheado de emoções e formas de superação com a
ajuda de amigos, familiares, proﬁssionais da medicina e, principalmente, pela fé!
Sobre a fé o livro apresenta vários pontos de reﬂexão e a autora
expressa sua crença na cura pela
fé em vários momentos do livro,
como na necessária força para resistir à descoberta do diagnóstico,
durante o tratamento de rádio e
quimioterapia, no uso dos medicamentos, terapias. A fé está presente na autora, nos familiares,
nos amigos.
Há momentos em que a fé é
expressada no livro de forma
bastante contundente, como nas
cirurgias, conforme ela narra:
“Entrei no centro cirúrgico para
a primeira cirurgia e sempre pedi
muito a Jesus, médico dos médicos, que fosse Ele o cirurgião a me
operar e que as mãos dos médicos
fossem instrumentos pelas quais
Ele estaria ali, presente, operando,
enxergando o que os olhos humanos muitas vezes não podem ver,
extraindo o que fosse necessário
e preservando o que não deveria
ser retirado”.
Da mesma forma, ela narra com
emoção sobre a fé, ao adentrar no
centro cirúrgico para a segunda cirurgia: “Entrei no centro cirúrgico
para a segunda cirurgia e uma coisa se mantinha idêntica: a minha
fé! E rezei muito, com toda a fé
que me era possível, com toda forma de pedir que me era conhecida.
Chamei por Deus, por Jesus, por
anjos, santos e pela Virgem Maria.
Clamei para que eles fossem os
auxiliares dos médicos, dos enfermeiros e de todos que estavam naquela sala. Acreditei com toda força que todos estavam lá! Eu os via,
podia senti-los. Da mesma forma,
clamei para que Jesus, médico dos
médicos, coordenasse aquela equi-

“Chamei por Deus, por Jesus, por anjos, santos e
pela Virgem Maria. Clamei para que eles fossem
os auxiliares dos médicos, dos enfermeiros
e de todos que estavam naquela sala”
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Uma história de superação pela fé

pe e operasse a partir de cada mão
que tocasse meu corpo, que fosse
Ele a segurar o bisturi”.
A autora revela que sempre evitou fazer a clássica pergunta que
muitos fazem ao serem diagnosticados com alguma doença: “Por
que eu?” Sobre isso ela prefere
pensar que “a resposta para o porquê é que Deus nos escolhe todos
os dias para várias situações boas
e ruins, somos escolhidos de Deus
e tudo é sempre um grande aprendizado na vida. Deus nos escolhe
para coisas maravilhosas, para as
quais raramente dizemos ‘por que
eu?’, mas nas situações que não
queremos viver, que julgamos pesadas, difíceis, tendemos a questionar e nos colocar como vítimas.
Isso penso não ter sentido. Nesse
momento é preciso ter a certeza de
que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos e

assim, preferi pedir que me capacitasse, que me ensinasse como eu
deveria me comportar, como deveria ﬁcar calma e serena diante da
situação e focar na cura”.
O livro apresenta uma mulher
em ação, pois, para conseguir superar o momento difícil, precisou
de ação, por isso: super + ação. “A
superação está no tratamento, mas
está, acima de tudo, em nós mesmos”, enfatizou Simone.
A autora aﬁrma ter degustado
a contragosto um novo paladar e
convida agora os leitores para esta
leitura e para descobrirem, com
ela, qual é o sabor da jaCA.
O livro pode ser adquirido no
site da Editora Appris:
https://www.editoraappris.com.br/
ou diretamente com a autora:
simonetuzzo@hotmail.com
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CAPA

FÚLVIO COSTA

A

Comissão de Liturgia
e Arte Sacra da Arquidiocese de Goiânia
realizou, no dia 7 de
março, na Cidade da Comunhão
(CPDF), a Formação para Salmistas. O evento contou com a participação de aproximadamente 450
pessoas ligadas ao canto litúrgico das mais diversas paróquias e
comunidades da Arquidiocese.

Padre João Batista de Lima,
coordenador da Comissão de
Liturgia e Arte Sacra, ministrou
palestra sobre o tema “A relação do Salmista com a Palavra
de Deus”. Em entrevista, ele explicou que o objetivo da formação foi levar as pessoas ligadas
ao canto litúrgico a se debruçar
sobre a responsabilidade de celebrar bem, especialmente na

Integrante da Comissão de Música e Liturgia, José Reinaldo Martins Filho, abordou o
tema “Entendendo e executando os Salmos”.
De acordo com ele, o ministério de salmista
exige habilidades específicas para o seu desempenho. “O salmista precisa estar atento
a muitos aspectos deste serviço, como a relação com a Palavra de Deus, a construção
de uma espiritualidade sólida, o desenvolvimento de uma boa técnica vocal, até mesmo
para questões mais voltadas para a prática
pastoral, como a escolha da melodia mais
adequada para o teor de cada Salmo. Enfim,
o exercício de seu ministério envolve aspectos diferentes, tanto relativos ao âmbito teórico quanto ao prático”, pontuou.
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função litúrgica de salmista. “O
salmista deve portar mais do
que a habilidade de cantar. Ele
precisa ter conhecimento técnico, mas também bíblico, para
que a ação de cantar Salmos seja
de fato uma ação litúrgica frutuosa e participativa”, explicou.
O salmista exerce um ministério, por isso é responsabilidade dele não só cantar, conforme

Os aspectos práticos do ministério do
salmista, como citou José Reinaldo, foram
abordados por Marilurdes de Andrade. Em
sua fala, ela explicou que muitos aspectos
são importantes, sobretudo aqueles que
ligam o gesto, o modo de se vestir, a fisionomia e a postura durante a entoação do
Salmo. “É muito importante que o salmista
saiba se portar no altar, que sua aparência
visual, roupas e/ou maquiagem, não tire o
foco do Salmo cantado. Além disso, a prática pastoral do salmista deve priorizar o
canto do Salmo, esperando a resposta da
assembleia”, esclareceu Marilurdes, que é
voluntária dos cursos de Canto Litúrgico da
Arquidiocese de Goiânia desde 1989.

padre João Batista. “Ele precisa
conhecer os Salmos para poder
fazer a função com plenitude,
levando a assembleia a participar frutuosamente, ou seja, o
papel do salmista é de um mistagogo, isto é, de conduzir para
dentro do mistério, levando a
pessoa a mergulhar no mistério
celebrado por meio do Salmo”,
aﬁrmou.

Leonice Ângela, coordenadora da Equipe do Canto Litúrgico na Arquidiocese de
Goiânia, falou com os participantes do encontro sobre “O salmista e sua voz”. Esse
talvez seja um dos aspectos mais exigentes
do ministério, unido à dimensão espiritual
e ao conhecimento bíblico. “É muito importante a parte prática, que se refere ao preparo do salmista quanto ao cuidado de sua
voz e de seu corpo, quanto à sua respiração
para conseguir sustentar as notas musicais
ao executar o Salmo e também quanto ao
entendimento de seu principal instrumento de trabalho: a música. Sempre é tempo
de aprender um pouco mais sobre as notas
musicais”, ressaltou a musicista.
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SANTA SÉ

Papa Francisco convida

Foto: Internet

a Igreja a celebrar a Semana Laudato Si’

O

papa Francisco convida
os ﬁéis a celebrarem a Semana Laudato Si’, de 16 a
24 de maio de 2020, para
marcar os cinco anos da publicação
da encíclica.
“Que tipo de mundo queremos
deixar para aqueles que nos sucedem, as crianças que estão crescendo? Motivado por essa pergunta,
gostaria de convidá-los a participar
da Semana Laudato Si’”, aﬁrma o
pontíﬁce na mensagem.
“Renovo o meu chamado urgente por uma resposta à crise ecológica. O grito da terra e o grito dos
pobres não aguentam mais. Cuidemos da criação, dom de nosso bom
Deus criador. Celebremos juntos a
Semana Laudato Si’. Que Deus os
abençoe e não se esqueçam de rezar
por mim.”
Trata-se de uma iniciativa concreta para que as paróquias, comunidades religiosas, dioceses, escolas
e outras instituições católicas reﬂitam e aprofundem seu engajamento
com a encíclica.

EDICAO 304 - DIAGRAMADO.indd 6

As comunidades são convidadas a avaliar com honestidade as
ações que já foram tomadas e a se
comprometerem a dar o próximo
passo juntas.
Todas as ações são bem-vindas,
de acordo com as necessidades e o
contexto de cada instituição. Sugestão de orientações sobre ações de
grande impacto se encontra disponível no site da Semana Laudato Si’,
no endereço https://laudatosiweek.
org/pt/home-pt/
Há o kit de recursos para planejar e implementar ações, assim
como materiais promocionais para
compartilhar notícias sobre as atividades, neste link https://laudatosiweek.org/pt/toolkit-pt/

responder aos objetivos do acordo
climático de Paris. Neste ano, também haverá a conferência de biodiversidade da ONU, em que serão estabelecidos alvos signiﬁcativos para
proteger os lugares e as espécies que
sustentam a vida.
O papa Francisco celebrará o
aniversário da Laudato Si’ no dia
24 de maio, visitando a “Terra dei
Fuochi”, perto de Nápoles, no sul
da Itália, onde incêndios e resíduos
tóxicos poluíram o meio ambiente,
com graves danos à população local.
A Semana Laudato Si’ é patrocinada pelo Dicastério para o Serviço
do Desenvolvimento Humano Integral, com o Movimento Católico
Global pelo Clima e o Renova+.

PAPA VISITARÁ REGIÃO
DEGRADADA NO SUL DA ITÁLIA
O quinto aniversário da Laudato
Si’ coincide com eventos de grande
marco para que a humanidade encontre soluções para a crise ambiental. Este ano, é o prazo limite para os
países anunciarem seus planos para

LAUDATO SI’
É a encíclica do papa Francisco
sobre mudança climática e ecologia. Foi assinada em 2015, em 24 de
maio, na solenidade de Pentecostes.
Seu título signiﬁca “Louvado seja”
no dialeto da Úmbria falado por
São Francisco.

A encíclica é uma reﬂexão sobre
como praticar o princípio católico essencial de valorizar a vida em
meio à devastação inimaginável de
nosso planeta. A Laudato Si’ responde a um mundo que está cada
vez mais quente, mais poluído e
mais desprovido de vida. Enquadra
a necessidade urgente de resolver
esses desaﬁos na longa história do
ensino católico sobre ecologia e parte das declarações de São João Paulo
II, do papa Bento XVI e de bispos e
estudiosos de todo o mundo.
Partindo dessas bases, a Laudato
Si’ nos pede que consideremos as
profundas conexões entre como tratamos Deus, uns aos outros e toda a
criação. A encíclica propõe uma lente da “ecologia integral”, através da
qual vemos que a catástrofe ambiental – em todas as suas dimensões – é
um sintoma de uma catástrofe social
maior (n. 137).
Fonte: Vatican News e
site oﬁcial Semana Laudato Si’ 2020
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VIDA CRISTÃ

Campanha da Fraternidade 2020
“O sentido da vida como dom e compromisso”

SUELENA CARNEIRO CAETANO FERNANDES JAYME
Membro da Unijuc

J

á é tradição da Igreja Católica no Brasil a Quarta-feira de
Cinzas ser um marco para duas
frentes: o início da Quaresma
(período preparatório de 40 dias
para a Páscoa do Senhor) e a Campanha da Fraternidade (CF), promovida pela Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) desde
1964, que em cada ano reﬂete sobre
uma temática especíﬁca, como saúde, trabalho, educação, moradia,
violência, família, políticas públicas,
entre outras.
A passagem bíblica escolhida
como lema da CF 2020 é a clássica
parábola do “Bom Samaritano”, em
que o sacerdote e o levita desviam-se do homem ferido, pois não tinham tempo para ele e o samaritano
aproxima-se da vítima dos salteadores e, movido pela compaixão, gasta
seu tempo nos cuidados com ela.
Na realidade brasileira, a representação de um “Bom Samaritano” é

a vida e missão de Irmã Dulce, também chamada de “Santa Dulce dos
Pobres” e o “Anjo Bom da Bahia”,
por suas obras de assistência à saúde
e atendimento das necessidades urgentes dos mais pobres na Bahia. Por
isso, sua imagem cercada de pessoas
no Pelourinho, Salvador, foi a escolhida para ilustrar a CF deste ano.
O objetivo geral da CF 2020
é conscientizar, à luz da palavra de
Deus, para o sentido da vida como
dom e compromisso, que se traduz
em relações de mútuo cuidado entre
as pessoas na família, na comunidade, na sociedade e no planeta, nossa
Casa Comum. O tema vai desde a
questão do aborto, dos pobres, situações como depressão, automutilação, número de pessoas desaparecidas, até a questão ecológica.
Para viver a CF 2020, a perspectiva do cuidado perpassa as três
formas indicadas por padre Patriky
Samuel Batista, secretário executivo
de Campanhas da CNBB: conversão pessoal, renovação na família e
ações em comunidade.
No horizonte da conversão pessoal, o convite é à reﬂexão: “O que
me faz parar? O que me tem feito
parar? O que é capaz de interromper a minha rotina? O que desperta
o meu coração, a minha vida para
cuidar daquilo que está à beira do
caminho?”, sugere padre Patriky.

Ser capaz de sentir compaixão é a chave
da obediência à vontade de Deus

EDICAO 304 - DIAGRAMADO.indd 7

Para promover as relações de
mútuo cuidado, o texto-base da CF
2020 resgata das Diretrizes Gerais
da Ação Evangelizadora da Igreja
no Brasil (DGAE 2019-2023) o termo
“comunidade-casa” (comunidades
eclesiais missionárias) e indica que
esse deve ser “o lugar do afeto, da
ternura e do abraço, do encontro
fraterno em torno da Palavra e da
Eucaristia que geram vida” e que
são enviadas a enfrentar todo tipo
de exclusão e a promover ações concretas de solidariedade e de inclusão. “Essa comunidade é chamada a
atuar no mundo como comunidade
em saída rumo às periferias humanas e existenciais.” Também indica
que “a comunidade gera vida pela
proclamação da Palavra e pela vivência da fraternidade”.

A terceira parte do texto-base,
“Cuidou dele”, indica uma série
de iniciativas que podem inspirar a
ação das comunidades eclesiais missionárias, em vista do cuidado com
o próximo: “primeirar” (ter iniciativa); envolver (rodas de conversa,
cooperativismo, parcerias); acompanhar (famílias enlutadas, celebração
da palavra, visitas missionárias);
frutiﬁcar (formar novas comunidades) e festejar (confraternizar nos
aniversários, nascimentos, conquistas, promover iniciativas que favoreçam a amizade entre as pessoas,
como passeios, mutirões, ações caritativas e ecológicas).
Ainda são indicados outros quatro verbos inspirados na relação
com os migrantes, proposta pelo
papa Francisco: acolher, proteger,
promover e integrar.
Agir como o “Bom Samaritano”,
que viu, sentiu compaixão e cuidou,
é a principal motivação da CF 2020,
convocando-nos a reﬂetir sobre o
signiﬁcado mais profundo da vida e
a encontrar caminhos para que esse
sentido seja fortalecido e até mesmo reencontrado, pois quando nos
dispomos a cuidar uns dos outros,
a vida recobra um novo sentido.
“Não se pode viver a vida passando
ao largo das dores dos irmãos e das
irmãs”, diz um trecho do texto-base.
Ser capaz de sentir compaixão é
a chave da obediência à vontade de
Deus. Ver, ter compaixão e cuidar é
o autêntico Programa Quaresmal.
Não temamos se nos sentirmos pequenos diante dos problemas!
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LEITURA ORANTE

“E tu, que dizes daquele que
te abriu os olhos?” (Jo 9,17)
LENILSON OLIVEIRA PAULA SILVA (SEMINARISTA)

O

Texto para oração: Jo 9,1-41 (página 1480 – Bíblia das
Edições CNBB)
Lectio Divina adaptada de Santa Elisabete da Trindade:

Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

evangelista João narra uma
cena, ou melhor, uma investigação da parte dos fariseus
a respeito da cura de um cego
de nascença. O cego se depara com Jesus.
Com saliva, ele faz um pouco de lama e
coloca-a sobre os olhos do cego e o manda lavar na piscina de Siloé. O que era
cego e mendigo, agora enxerga. Inicia-se,
assim, a investigação: quem o curou? Ele
era mesmo cego de nascença ou ﬁngia o
ser? Interrogam os vizinhos, os pais, outros judeus, amigos e, na conclusão, expulsam-no da sinagoga. O cego ainda não
sabia quem o havia curado, apenas ouviu
o nome de Jesus. Ao encontrar novamente
com Cristo, passa a segui-lo.

Siga os passos para a leitura orante:

Com o banho na água batismal, todos nós fomos puriﬁcados, encontramos com a luz, e elevados à dignidade
de ﬁlhos de Deus. Em Cristo, tornamo-nos herdeiros do Pai Eterno. Contudo,
sempre se faz necessário responder à
pergunta: “E tu, que dizes daquele que
te abriu os olhos?” (Jo 9,17). Jesus mesmo nos abriu os olhos para enxergá-lo e
podemos fazê-lo, de modo especial, por
meio do nosso irmão.
O Cardeal Van Thuan, em sua obra
Cinco pães e dois peixes, mostra-nos uma
realidade a ser observada. Diz ele: “O
maior erro é não enxergar que os outros
são também o Cristo. Há muitas pessoas
que só vão descobrir isso no último dia”.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: 2Rs 5, 1-15a; Sl 41(42); Lc 4,24-30. 3ª-f.: Dn 3,25.34-43; Sl 24(25); Mt 18,21-35. 4ª-f.:
Dt 4,1.5-9; Sl 147 (147B); Mt 5,17-19. 5ª-f.: São José, Esposo da Bem-aventurada Virgem Maria, solenidade – 2Sm 7,
4-5a.12-14a.16; Sl 88(89); Rm 4,13.16-18.22 ou Lc 2,41-5a. 6ª-f.: Os 14,2-10; Sl 80(81); Mc 12,28b-34. Sábado: Os 6,16; Sl 50(51); Lc 18, 9-14. Domingo: 4º Domingo da Quaresma – l Sm 16,1b.6-7.10-13a; Sl 22(23); Ef 5,8-14; Jo 9,1-41.

1. Ambiente de oração: recolha-se e coloque-se na
presença de Deus. Suplique o auxílio do Espírito
Santo.
2. Leitura da Palavra: leia o texto, pausadamente, diversas vezes. Saboreia-o.
3. Meditação: 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 com ele. Coloque a sua própria
alma diante do texto que leu.
5. Ação: o que ela o chama a pôr em prática? Coloque
a palavra em ação.
4º Domingo da Quaresma – Ano A. Liturgia da Palavra: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Sl 22 (23),1-3a.3b-4.5.6 (R/.1);
Ef 5,8-14; Jo 9,1-41 (O cego de nascença).

Dom Levi ministra formação sobre a
Doutrina Social da Igreja
O Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social (Ides) – ligado ao Vicariato para a Cultura e Educação –, promove um encontro mensal de formação sobre a Doutrina Social da Igreja, com Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar da
Arquidiocese de Goiânia. Neste mês, a palestra acontece no próximo dia 17, às
19h, na sede da Sociedade Goiana de Cultura (SGC), situada na 1ª Avenida, n.
656, setor Leste Universitário – em frente ao Hospital das Clínicas. A atividade
marcará também o 14º aniversário de criação do Ides.
Um serviço permanente de orientação sobre a Doutrina Social da Igreja é
mantido pelo Ides, com atendimento individual ou de grupos, às segundas-feiras e às sextas-feiras, das 14h às 17h30. Agendamento com o senhor Nilo Della
Senta, pelos telefones: (62) 3946-1006 / 9 8119-5320.
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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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