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PALAVRA DO ARCEBISPO

Cristo venceu,
aleluia!

DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

Queridos irmãos e irmãs,
Desde a manhã do domingo da ressurreição de Jesus, ressoa de um lado ao outro
da terra esta mensagem de esperança: “Cristo venceu, aleluia”. Por isso, todos os anos,
desde imemorável data, a Igreja canta, na Proclamação da Páscoa, o Precônio Pascal:
Exulte o céu e os anjos triunfantes
Mensageiros de Deus, desçam cantando
Façam soar trombetas fulgurantes
A vitória de um rei anunciando
Ao encarnar-se, o Filho de Deus “assumiu as nossas fraquezas, e as nossas dores, ele
as suportou” (Is 53,4). Em verdade, ao carregar a cruz, Cristo levou sobre si o pecado
da humanidade. Morrendo na cruz, ele destruiu o pecado e o sepultou consigo, salvando-nos da condenação decretada pela nossa inﬁdelidade. Por isso, a Igreja ainda canta:
Pois, eis, agora a Páscoa, nossa festa
Em que o real cordeiro se imolou
Marcando nossas portas, nossas almas
Com seu divino Sangue nos salvou
Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e, com sua ressurreição, deu nova vida a todos os
homens de todos os tempos. Sua ressurreição é um potente facho de luz que ilumina
o homem que jazia nas trevas, é a força que faz o ser humano passar da morte para a
vida, é o penhor que redime a criatura desviada e a une ao seu Criador. Ressoam, com
força, as palavras do Precônio:
Ó noite de alegria verdadeira
Que prostra o faraó, e ergue os Hebreus,
Que une de novo o céu e a terra inteira
Pondo na treva humana a luz de Deus

A partir de então, as portas da alegre união com Deus e da feliz comunhão de
amor com ele estão abertas a todos aqueles que, pela fé que atua através da caridade, se unem ao Senhor Ressuscitado. Vinte séculos depois, também nós podemos
viver esta experiência da Páscoa com Cristo e passar da morte à Vida e das trevas
à Luz. Como os Apóstolos e demais discípulos que, trancados em casa por medo
dos judeus, foram movidos a ir a todo o mundo e proclamar a Boa-Nova de Jesus
depois do encontro com Ele Ressuscitado, também nós encontramos em Cristo a
força para continuarmos e, sem temor algum, testemunharmos sua vitória sobre
o mal e a morte.
Talvez hoje, mais do que nunca, em virtude desta emergência sanitária mundial que nos fez, providencialmente, estar em casa, podemos compreender o que
viveram e sentiram os discípulos naqueles dias da paixão, morte e sepultura de
Cristo: a aparente derrota de Jesus, a falsa ideia do fracasso de sua proposta, a
dúvida a respeito da veracidade das suas promessas. Por outro lado, também
podemos experimentar, como eles, o encontro com Jesus Ressuscitado na oração
silenciosa e em família, no acompanhar piedoso das celebrações pelos meios de
comunicação, no íntimo de nosso coração onde ele mesmo habita. Tal encontro
não se dá, necessariamente, em data e hora marcada, como a celebração da Páscoa,
mas com esse encontro experimentamos a veracidade da ressurreição do Senhor e
a força que dela provém.
Assim, depois de um tempo encerrados, como que “mortos e sepultados” com
Cristo, no silêncio dos nossos lares e de nossos corações, poderemos provar da
força da sua ressurreição, que nos salva no hoje da nossa história, cooperando com
a nossa conversão e no caminho de nossa santiﬁcação. Após este tempo providencial, como os discípulos, poderemos superar os umbrais de nossas casas e, com o
Senhor, ganharmos o mundo anunciando “Cristo venceu”.
Desejo, de todo o meu coração, uma Santa Páscoa a todos, com todos os abundantes frutos de vida nova provindos da ressurreição de Jesus.

Editorial
“Desdobra-se no céu a rutilante
aurora. Alegre, exulta o mundo; gemendo, o inferno chora. Pois eis que o
Rei, descido à região da morte, àqueles
que o esperavam conduz à nova sorte”
(Laudes, Domingo de Páscoa).
Chegamos ao dia mais importante
da liturgia cristã. É Páscoa! “Ele não
está aqui, pois ressuscitou, conforme
havia dito” (Mt 28,6). O conteúdo de
capa desta edição traz entrevista com
nosso arcebispo Dom Washington
Cruz. A ele ﬁzemos diversas perguntas sobre o momento atual de pandemia, a vivência da nossa fé em família
e o sentido da Páscoa diante de tudo
isso. De maneira muito sábia, ele trou-

xe-nos respostas que alimentam a nossa fé e nos dão ânimo para continuar a
caminhada rumo à pátria celeste. Deus
nos abençoe. Continuemos em oração
e conﬁantes.
Desejamos a todos uma Feliz e
abençoada Páscoa!
Ele vive! Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
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Jornalista Responsável: Fúlvio Costa (MTB 8674/DF)
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“Teve compaixão e cuidou dele”

L

embrando a mensagem misericordiosa de Cristo, traduzida na Campanha da Fraternidade deste ano, somos
convidados a lançar um olhar de
compaixão e a cuidar dos irmãos que
estão vivendo em extrema pobreza,
como os que já vivem nas ruas, excluídos de toda dignidade humana.
Se não é raro ver muitos deles procurando o que comer no lixo, imaginemos a situação em que se encontram
agora, neste quadro de pandemia,
pois dependem da caridade alheia
para comer, beber água e até para fazer a higienização do seu corpo.
Ainda bem que existem mãos
benfazejas, que representam a misericórdia divina para os desvalidos. Exemplo de mãos assim são
as que atuam nas obras sociais da
nossa Igreja, como as dos membros
das pastorais e obras sociais do Santuário Sagrada Família, que não
pararam seu trabalho neste triste
momento. Seguindo as orientações
sanitárias, eles têm ampliado sua
atuação para atender à crescente demanda, integrando as Pastorais de
Rua, Banho Sagrado, Anjos das Rua,
Centro Médico, Doutores do Amor
Maior, Projeto Mediar é Divino, Bazar e Oﬁcina, entre outros.
De forma permanente, o Santuário doa cestas básicas para 500
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AÇÃO CONJUNTA
Por desenvolver essas ações sociais, o Santuário Sagrada Família foi convidado pelo governo de
Goiás a se responsabilizar por oferecer refeições às pessoas em situação
de rua durante a pandemia do coronavírus, junto a outras instituições
não governamentais. Mas o Santuário precisa de toda ajuda possível
para conseguir cumprir a sua meta
de refeições.
Em ação recente, foram doadas
2 mil marmitex, com apoio do Santuário, de outras pastorais, da Defensoria Pública de Goiás, das cantoras Maiara e Maraisa e do cantor
Fernando, da dupla com Sorocaba.
O reitor do Santuário, Pe. Rodrigo de Castro, conclama: “Neste momento tão difícil para todos
nós, existem irmãos que necessitam
ainda mais de compaixão e auxílio.
Os moradores em situação de rua
precisam do nosso amparo, amor e
cuidado. Muitos deles só têm a nós.
Precisamos atentar para essa necessidade de colaboração mútua e

Foto: Tiago Benetti

Santuário Sagrada Família
amplia trabalho com
moradores de rua e convida
comunidade a participar

famílias mensalmente e ajuda pessoas em situação de rua e outros
necessitados, distribuindo refeições, semanalmente. Também proporciona banho, doação de roupas
e itens de higiene pessoal. A iniciativa Sopa do Amor Maior oferece, às
segundas-feiras, mais de 1.600 sopas
aos moradores de rua.
Para viabilizar esse trabalho,
muitos voluntários doam seu tempo
e recursos na produção e distribuição de marmitas, e em muitas outras
tarefas, custeadas também pelo dízimo devolvido no Santuário.

Foto: Tiago Benetti

ELIANE BORGES

Pe. Rodrigo e equipe de voluntários, em recente iniciativa, quando foram doadas 2 mil refeições

agir com a compaixão de Santa Dulce dos Pobres e a força da Sagrada
Família, pois somos todos irmãos e
ﬁlhos do Pai”.
Nas dependências do Santuário
existe um ponto para coleta de doações, mas agora, devido ao isola-

mento social recomendado, as doações podem ser feitas também via
depósitos bancários. Mais informações: 62 3942-4267 / www.santuariosagradafamilia.com.br / Instagram:
@santuariosagradafamilia / Facebook: SantuarioSagradaFamiliaGO

10/04/2020 17:08:09

Abril de 2020

4

Arquidiocese de Goiânia

Foto: Internet

ENTREVISTA COM DOM WASHINGTON CRUZ

“Ele vive e te quer vivo!”
É Páscoa!

A Igreja está em festa porque o
sepulcro está vazio e o Filho do homem ressuscitou. Damos início ao
Tempo Pascal com a proclamação da ressurreição de Nosso Senhor
Jesus Cristo, neste domingo (12). Esse tempo, identiﬁcado por muitos
símbolos, características próprias e pela cor branca, se estende pelos
próximos 50 dias. Durante a Quaresma, nos preparamos para esse
período, que pode ser chamado também de “Grande Domingo”,
porque só se encerrará no pôr do sol do sábado que antecede o
Domingo de Pentecostes, dia 31 de maio.

FÚLVIO COSTA
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a mesma alegria que foi para os discípulos que sofreram a Semana Santa, viram a perseguição, Jesus sendo
preso, torturado, morto e agora, três
dias depois, percebem o túmulo vazio e, com as aparições, veem que
ele vive. Somos convidados à vida
nova e, neste ano, de modo muito
singular, a partir da vivência da fé
em família.
Este é um tempo privilegiado
para todos nós. Basta pensar que
ano após ano as festas religiosas no
nosso mundo secularizado sofrem
interferências com os símbolos que
são usados mais pelo comércio, pelo
capitalismo, pela obtenção do lucro
do que pelo sentido espiritual, pastoral e teológico da celebração. Isso
acontece também no Natal e o nosso
desaﬁo é sempre, de novo, explicar
o sentido primeiro da Páscoa, é celebrar a Ressurreição de Jesus, o mistério da paixão, morte e vida plena
que Jesus tem com a Páscoa e com
ele também ressuscitar-nos, trans-

formar a nossa vida, compreender
como Deus quer que nos elevemos
com ele, por meio da Ressurreição
de Jesus. Assim como nos anos anteriores, mas desta vez de um modo
muito novo, somos convidados a ver
na vida os sinais da Ressurreição de
Jesus. Cristo venceu a morte e, com
ele, nós também podemos vencer os
sinais da morte.

Em entrevista ao Encontro Semanal, nosso arcebispo Dom Washington Cruz nos fala do sentido da
Semana Santa e da Ressurreição de
Cristo neste tempo de pandemia
que nos põe à prova em todos os aspectos, desde as relações familiares
até a vida complexa em sociedade.
Por ﬁm, ele deixa uma mensagem
de esperança a todos nós.
Foto: Fúlvio Costa

O

título de capa desta edição n. 308, do Jornal Encontro Semanal, faz alusão
ao título da recente Exortação Apostólica pós-sinodal, do
papa Francisco, Christus Vivit – para
os jovens e para todo o povo de Deus.
“Cristo Vive: é Ele a nossa esperança, e a mais bela juventude deste
mundo! Tudo o que Ele toca se torna jovem, se torna novo, se enche de
vida. Por isso, as primeiras palavras
que quero dirigir a cada um dos jovens cristãos são: Ele vive e te quer
vivo!” (CV, n. 1).
Palavras de esperança são o que
precisamos neste momento. Passado
o inverno da Quaresma, chegamos à
festa mais importante da nossa fé.
É Páscoa, festa da nossa salvação,
a festa do amor de Deus por nós, a
celebração da sua morte e ressurreição. É tempo de fazer a experiência
do Ressuscitado. Neste momento de
pandemia de coronavírus, a Ressureição de Cristo precisa ser para nós
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ENTREVISTA COM DOM WASHINGTON CRUZ

1 – A Igreja está sofrendo com seus templos fechados? Como o senhor interpreta este momento?
A criatividade tem sido um aspecto fundamental neste tempo de pandemia. É preciso falar
sobre isso e nos alegrar pelo trabalho que vem sendo feito pelos meios de comunicação, sobretudo pela Pastoral da Comunicação (Pascom), pelo Vicariato para a Comunicação (Vicom). Deus
seja louvado! Um irmão no episcopado escreveu recentemente que se o Demônio tinha plano
de fechar igrejas, está perdendo feio o jogo, pois a Igreja vem se multiplicando a cada hora que
passa com novas visualizações. A verdade, em toda essa situação tão diferente para nós, é que
Deus está no comando, ele tem planos para nós, mas precisamos nos abrir a ele.
2 – Qual a missão da Igreja neste momento de pandemia?
Nós, humanos, frustramo-nos por não termos capacidade para conhecer o futuro. Muitos se
perguntam, especialmente em tempos como o que vivemos agora: quando será restaurado o Reino de Deus? Mas a resposta volta a nos frustrar: não nos cabe conhecer os mistérios de Deus e da
vida humana. Os apóstolos interrogavam-se sobre isso e nós vamos continuar nos interrogando
e com a mesma ambição de conhecer os tempos. A nossa missão diante de tudo isso continua
sendo anunciar a Páscoa para o presente e para o futuro, mas certos de que só um dia chegaremos ao seu conhecimento, que também não sabemos qual é.
3 – Com a pandemia do coronavírus, conseguimos perceber mais aspectos da nossa sociedade
porque há mais silêncio, as pessoas estão mais próximas, embora mais distantes fisicamente.
Quais manifestações de Páscoa vemos em nossa sociedade?
São visíveis momentos de paixão e de ressurreição. Os momentos de paixão são mais divulgados principalmente por conta da pandemia. Eles também são os mais buscados. Não podemos
esquecer, todavia, dos momentos de ressureição que são aqueles de paz, de esperança, de Páscoa. Esses, pouco os vemos nos meios de comunicação. Não podemos deixar passar despercebidos os motivos de esperança e de sentido pascal. Em meio ao caos há gestos de solidariedade
feitos de modo muito simples que levam o pão à mesa e o aconchego a quem mais precisa. Esses
e tantos outros são gestos de Páscoa que precisam ser divulgados e proclamados porque são
manifestações do bem.
4 – Como devemos celebrar a festa mais importante da nossa fé?
Precisamos ﬁcar em casa, esperar esse temporal passar. Temos os meios de comunicação que
são dom de Deus que nos tornam próximos e em unidade, embora distantes ﬁsicamente. Claro,
é um jeito novo, diferente para se celebrar a semana e o dia mais importante, mas é o momento
de expressarmos nossa comunhão. Deus nos une e não há nada mais importante do que isso.
5 – Precisamos ter coragem para superar tudo isso. O senhor poderia deixar uma mensagem
de esperança para todos nós?
Ao entrar solenemente em Jerusalém, Jesus e seus seguidores passaram antes por muitos momentos de provação, mas por ﬁm a vida nova brotou. Depois, novamente, aconteceram momentos terríveis como o sacrifício da cruz. Houve também momentos como o lava-pés, a instituição
da Eucaristia e do sacerdócio cristão, que revivemos há pouco. O que quero dizer com tudo isso
é que a Páscoa chegou e as trevas cessaram. Apesar do isolamento social, Deus nos possibilita
celebrar os santos mistérios do seu Filho neste ano de 2020 de modo muito diferente e especial
também. Jamais nos esqueçamos que somos Igreja caminhante que está unida pelo lema pastoral
“Muitos membros, um só corpo”. Deixemos que o Reino de Deus se estabeleça novamente, certos de que a capital do seu reino não será mais Jerusalém, mas o coração de cada um que o ama
e de cada família que o abraça.

Feliz Páscoa, que Deus o cubra das melhores graças e
que vivamos santamente este período privilegiado.
Nossa Senhora Auxiliadora, que é Padroeira
desta Igreja, nos abençoe em seu Filho Jesus.
Aleluia, Aleluia, Aleluia!
EDICAO 308 - DIAGRAMADO.indd 5
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Foto: Vatican News

SANTA SÉ

Olhemos
o Crucifixo
e abramos
o Evangelho
Caros irmãos e irmãs!

N

essas semanas de apreensão
devido à pandemia que está
fazendo o mundo sofrer tanto, entre as muitas perguntas
que fazemos a nós mesmos, também
pode haver perguntas sobre Deus: o que
ele faz diante de nossa dor? Onde está
quando tudo dá errado? Por que não
resolve nossos problemas rapidamente?
Esses são questionamentos que fazemos
sobre Deus.
Nos ajuda a história da Paixão de
Jesus, que nos acompanha nesses dias
santos. Também ali, de fato, muitas
perguntas se reúnem. O povo, depois
de receber Jesus triunfantemente em Jerusalém, se pergunta se ele ﬁnalmente
libertaria o povo de seus inimigos (cf.
Lc 24,21). Eles esperavam um Messias
poderoso e triunfante com a espada.
Em vez disso, chega um homem benévolo e de humilde coração, que chama
à conversão e à misericórdia. E foi precisamente a multidão que o elogiara
anteriormente que gritou: “Que seja
cruciﬁcado!” (Mt 27,23). Aqueles que
o seguiram, confusos e assustados, o
abandonam. Eles pensaram: se o destino de Jesus é esse, o Messias não é Ele,
porque Deus é forte, Deus é invencível.
Se continuarmos, porém, lendo a
narração da Paixão, encontraremos
um fato surpreendente. Quando Jesus
morre, o centurião romano, que não
era crente, não era judeu, mas era pagão, que o viu sofrer na cruz e o ouviu
perdoar a todos, que tocou com a mão o
seu amor sem medida, confessa: “Real-
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mente, este homem era o ﬁlho de Deus”
(Mc 15,39). Diz exatamente o oposto dos
outros. Ele diz que existe Deus, que é
verdadeiramente Deus.
Hoje, podemos nos perguntar: qual é
a verdadeira face de Deus? Geralmente,
projetamos o que somos nele, na máxima potência: nosso sucesso, nosso senso
de justiça e também nossa indignação.
Mas o Evangelho nos diz que Deus não
é assim. É diferente e não poderíamos
conhecê-lo com nossas próprias forças.
Foi por isso que Ele se aproximou, veio
nos encontrar e se revelou completamente na Páscoa. E onde se revelou
completamente? Na cruz. Lá aprendemos as características da face de Deus:
não esqueçamos, irmãos e irmãs, que a
cruz é a cátedra de Deus.
Fará bem a nós permanecermos
olhando para o Cruciﬁcado em silêncio e ver quem é o nosso Senhor: é Ele
que não aponta o dedo contra ninguém,
nem mesmo contra os que o cruciﬁcam,
mas abre os braços a todos; que não nos
esmaga com a sua glória, mas se deixa
despir por nós; não nos ama em palavras, mas nos dá vida em silêncio; não
nos força, mas nos liberta; não nos trata
como estrangeiros, mas carrega sobre si
o nosso mal, leva nossos pecados sobre
si mesmo. E assim, para nos libertarmos
dos preconceitos sobre Deus, olhamos
para o Cruciﬁxo. E depois, abramos o
Evangelho. Nestes dias, todos em quarentena e em casa, fechados, tomemos
essas duas coisas em mãos: o Cruciﬁxo,
e o olhamos; e abramos o Evangelho.
Isso será para nós – por assim dizer –
como uma grande liturgia doméstica,

porque, atualmente, não podemos ir à
igreja. Cruciﬁxo e Evangelho!
No Evangelho, lemos que, quando
as pessoas vão a Jesus para fazê-lo rei,
por exemplo, depois da multiplicação
dos pães, ele sai (cf. Jo 6,15). E quando
os demônios querem revelar sua majestade divina, Ele os silencia (cf. Mc 1,2425). Por quê? Porque Jesus não quer ser
mal entendido, ele não quer que as pessoas confundam o Deus verdadeiro, que
é o amor humilde, com um deus falso,
um deus mundano, que faz espetáculo
e se impõe à força. Ele não é um ídolo.
É Deus quem se fez homem, como cada
um de nós, e se expressa como homem,
mas com a força de sua divindade. Em
vez disso, quando é proclamada, solenemente, a identidade de Jesus no
Evangelho? Quando o centurião diz:
“Ele, realmente, era o Filho de Deus”. É
dito lá, assim que ele deu a vida na cruz,
porque não podemos mais errar: vemos
que Deus é onipotente no amor, e não
de outro modo. É a sua natureza, porque é feita dessa maneira. Ele é Amor.
Você poderia objetar: “O que faço
com um Deus tão fraco, que morre?
Eu preferiria um deus forte, um Deus
poderoso! ”. Mas você sabe, o poder
deste mundo passa, enquanto o amor
permanece. Somente o amor guarda a
vida que temos, porque abraça nossa
fragilidade e a transforma. É o amor de
Deus que, na Páscoa, curou nosso pecado com seu perdão, que fez da morte
uma passagem de vida, que transformou nosso medo em conﬁança, nossa
angústia em esperança. A Páscoa nos
diz que Deus pode transformar tudo

para o bem. Que com Ele podemos,
realmente, conﬁar que tudo ﬁcará bem.
E isso não é uma ilusão, porque a morte
e ressurreição de Jesus não são uma ilusão: é uma verdade! É por isso que, na
manhã de Páscoa, nos é dito: “Não tenha medo!” (cf. Mt 28,5). E as perguntas
angustiantes sobre o mal não desaparecem repentinamente, mas encontram,
no Ressuscitado, o fundamento sólido
que nos permite não naufragar.
Queridos irmãos e irmãs, Jesus mudou a história tornando-se próximo a
nós e fez dela, embora ainda marcada
pelo mal, uma história de salvação. Ao
oferecer sua vida na cruz, Jesus também
venceu a morte. Do coração aberto do
Cruciﬁcado, o amor de Deus alcança
cada um de nós. Nós podemos mudar
nossas histórias nos aproximando d’Ele,
aceitando a salvação que ele nos oferece. Irmãos e irmãs, vamos abrir todo o
nosso coração em oração, nesta semana,
nos dias de hoje: com o Cruciﬁcado e
com o Evangelho. Não se esqueça: Cruciﬁxo e Evangelho. A liturgia doméstica
será essa. Vamos abrir todo o nosso coração em oração, deixando o seu olhar
repousar sobre nós e entenderemos que
não estamos sozinhos, mas amados,
porque o Senhor não nos abandona e
nunca nos esquece. E com esses pensamentos, desejo a você uma Santa Semana e uma Santa Páscoa.

Biblioteca do Palácio Apostólico
8 de abril de 2020
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VIDA PASTORAL

A

Nossas paróquias não param

ções de solidariedade multiplicam-se nas paróquias
que integram a Arquidiocese de Goiânia e estão
sendo compartilhadas no Instagram.
Registramos abaixo somente algumas delas, que pedem doações de
alimentos, água e a continuidade da
devolução do dízimo, para que possam manter suas ações pastorais e
sociais, ainda mais necessárias diante da pandemia de Covid-19.

Os padres da Arquidiocese de Goiânia estão celebrando missas sine populo (sem o
povo) e muitas paróquias estão conseguindo transmiti-las ao vivo, por suas redes sociais. Os padres seguem a orientação e o
exemplo do nosso arcebispo, Dom Washington Cruz, que está celebrando, sem o
povo, sua tradicional missa dominical na
Catedral Metropolitana – Paróquia Nossa
Senhora Auxiliadora, juntamente com os
bispos auxiliares Dom Levi Bonatto e Dom
Moacir Silva Arantes, com transmissão ao
vivo pela PUC TV e as redes sociais arquidiocesanas. A colaboração das equipes de
Pascom tem sido importantíssima para viabilizar as transmissões com qualidade.
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Diversas lives com bispos, padres e docentes, seguidas das lives de músicos
católicos, estão sendo promovidas pelo
Vicariato para a Comunicação e pelas
Pastorais da Comunicação (Pascom) de
paróquias, para nos ajudar em nossos
momentos de reflexão e oração. Gratidão
a todos eles!

No dia 9 deste mês, Dia Mundial da Saúde,
o padre Vitor Simão, pároco da Paróquia
São João Batista, em Aparecida de Goiânia, e secretário executivo da Coordenação de Pastoral Arquidiocesana, esteve no
Hospital de Campanha de Campanha de
Enfrentamento do Coronavírus (HCamp)
para “um momento de proximidade e reflexão, principalmente junto aos profissionais que estão na linha de frente, lutando
contra o coronavírus”.

A Paróquia Nossa Senhora da Assunção
mantém diversas obras sociais em benefício da população de baixa renda, principalmente para atendimento de crianças
e idosos. Neste contexto de pandemia, a
paróquia não paralisou os atendimentos e
seu pároco, Pe. Marcos Rogério, pede que
os fiéis não paralisem as doações e a devolução do dízimo, para que mais pessoas
necessitadas possam ser atendidas.
Endereço e e-mail: Rua R-44, Vila Itatiaia,
Goiânia / pn.assuncao.hotmail.com /
Fone: (62) 3205 - 1989

Em ação recente, a Pastoral Social da Paróquia Sagrados Estigmas e Santo Expedito fez
a entrega de cestas básicas para 120 famílias

O senhor Evangelista e família junto ao altar que montaram em sua Igreja doméstica, na Comunidade Santa Paulina / Paróquia São Pio X. Esse registro é da Lidiane
Junqueira, que deixou o seguinte recado
no grupo de WhatsApp dos membros da
Pascom: “Fizemos nossa primeira transmissão ao vivo. Simultânea Facebook/
Instagram. Mais de 100 acessos. Ficamos
muito, muito felizes. Obrigada aos colegas
pasconeiros pelas dicas e ajudas. É ainda
mais abençoado com a ajuda de todos!”.

Ajude as obras sociais
da sua paróquia
São muitas iniciativas.
Você pode colaborar
com uma delas.
Informe-se sobre as obras
sociais desenvolvidas
por sua paróquia e,
dentro da sua possibilidade,
colabore para melhorar
ou até salvar a vida de
muitos irmãos.

“Procuremos contatar quem sofre, quem
está sozinho e necessitado.
Não pensemos só naquilo que nos falta,
mas no bem que podemos fazer”

(Papa Francisco)
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LEITURA ORANTE

Anúncio e fé

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘Vimos o Senhor!’’ (Jo 20,25)

Texto para oração: Jo 20,19-31 (página 1496 – Bíblia
das Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: este é um momento entre você e Deus,
por isso, deixe-o ﬁcar ao seu lado. Não ﬁque preso a realidades que podem fazê-lo perder o foco. Para isso, invoque o
auxílio do Espírito Santo;

MANOEL DE SOUSA NETO (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o Evangelho do próximo domingo, narram-se duas aparições do Ressuscitado. Na
primeira, Tomé está ausente
e, na segunda, ele está entre os outros
discípulos.
Na primeira aparição, os discípulos
experimentam a alegria de rever Jesus,
que mostrou a eles as mãos e o lado.
Depois, relatam a Tomé que Jesus veio,
mas ele não crê. Para isso, precisa tocar
nas mãos e no lado do Mestre. Ele não
acredita no mistério central da fé cristã: Jesus Ressuscitou! Isso nos basta e
nos alegra!
Na segunda vez, Jesus atravessa as
portas do lugar, para atravessar o coração incrédulo de Tomé. E o Mestre
permite que o discípulo toque as chagas, a ﬁm de que o amor e a misericórdia de Deus toquem o desejo exigente
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2. Leitura atenta da Palavra: o texto das Sagradas Escrituras é
para ser lido. Por isso, leia-o quantas vezes for necessário para
poder ouvir e compreender a mensagem de Deus para você;
3. Meditação livre: a oração deve ser em cima do que o texto
lhe fala. Destaque palavras, frases e repita-as para poder
alimentar-se delas;
4. Oração espontânea: apresente-se a Deus por meio da oração.
Com um verdadeiro ato de humildade, peça ou agradeça, espontaneamente, por tudo o que Deus já fez na sua vida;
5. Contemplação: agora, tente lembrar-se dos momentos em
que você mais notou a manifestação de Deus em sua vida.
Busque registrar, para que possa, durante a semana, relembrar o que foi rezado;

e humano de Tomé para que ele creia
na Ressurreição.
E nós? Precisamos tocar? Precisamos ver? Ou a fé da Igreja (que contempla o Ressuscitado) durante dois
milênios é o suﬁciente para nós?

6. Ação: a experiência da leitura orante dará muitos frutos e
você deverá comprometer-se, de modo livre, a escolher um
modo de colocar a Palavra de Deus em prática.
2º Domingo da Páscoa – Ano A. Liturgia da Palavra: At 2,42-47;
Sl 117 (118), 2-4.13-15.22-24 (R/.1); 1Pd 1,3-9; Jo 20,19-31 (Tomé).
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