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PALAVRA DO ARCEBISPO

Vinde Espírito Santo e
renovai a face a Terra

DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

Queridos irmãos e irmãs,

A

Solenidade de Pentecostes marca o ﬁm e o ponto
culminante do Tempo da
Páscoa. Neste dia, nós,
católicos, fazemos memória do dia
em que o Espírito Santo veio sobre
os Apóstolos e a Virgem Maria reunidos no Cenáculo, cinquenta dias
após a ressurreição de Jesus. O mistério pascal da Paixão, da Morte,
da Ressurreição e da Ascensão de
Jesus culmina com o envio do Espírito Santo pelo Pai aos discípulos, a
pedido de seu Filho.
Essa mesma experiência de Pentecostes perpetua-se na Igreja por
meio dos Sacramentos. Cada vez que
celebramos um dos sete Sacramentos da Igreja nós recebemos, além
de uma graça particular de cada um
deles, o dom do Espírito Santo. É,
porém, no Batismo e na Crisma que
esse dom ﬁca ainda mais evidente.
A pessoa que é batizada e crismada
faz a experiência do dom do Espírito
Santo em plenitude.
Quão belo é o pensamento de que

o Espírito Santo vive dentro de nós!
São Paulo lembra a comunidade
Corinto desse fato quando pergunta: “Não sabeis que sois templo de
Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?” (1Cor 3,16). É o Espírito
Santo que desenvolve nossa intimidade com Deus, pois é ele
que em nós clama “Abba!
Ó Pai” (Gl 4,6). Pelo
poder do Espírito, o
Senhor Jesus anima, ilumina, guia
e santiﬁca a Igreja
e cada um de nós
que somos os seus
membros. O Espírito trabalha silenciosamente em nós
e através de nós todos
os dias e nas atividades
básicas de nossas vidas.
É ele quem nos leva a abandonar o caminho do mal e nos assegura que somos amados, apesar de
nossos pecados. Ele nos confronta
e nos exorta a rever nosso caminho
e nossas escolhas e nos faz ver para
onde estamos indo, nos movendo a

uma inversão de marcha, deixando
o velho para trás e tentando algo
novo. Ele não tem medo de nos desaﬁar e de nos impulsionar a fazer
a vontade de Deus. Ele trabalha silenciosamente: nos ajudando a assumir responsabilidades que antes
pensávamos estar além de
nossas capacidades; ao
nos recusarmos a deixar que a ganância da
sociedade domine
nossa alma; sempre
agradecendo, mesmo que os tempos
tenham sido difíceis; ao nos elevarmos acima das
falhas do passado e
deixarmos as dores do
passado para trás; ao encontrar um núcleo central
de paz em meio a turbulências; no
adulto ensinando pacientemente a
uma criança a autoestima e o autocontrole; na pessoa sentada quieta
ao lado de uma cama de hospital;
nos pais orando por um ﬁlho ou ﬁlha problemática.

O Espírito Santo age em nossas
vidas silenciosamente: por meio da
sincera preocupação de um amigo
por nossa saúde; na generosidade
daqueles que nos dão tanta ajuda;
na força interior que descobrimos
em tempos de crise; naqueles momentos em que admitimos nossos
erros; na luta para fazer uma escolha difícil; na resiliência de pessoas
que enfrentam uma situação ruim
após outra; naqueles momentos em
que ousamos amar, embora fosse
difícil fazê-lo.
Em tempos como os nossos, devemos conﬁar no consolo que vem
do Espírito Santo e que nos alcança
de tantos modos. É ele quem nos
sustenta e nos faz continuar nosso
caminho de discípulos de Jesus. Devemos, também, ser instrumentos
dóceis para que esse mesmo consolo que recebemos possa alcançar,
através de nós, aqueles a quem o
Senhor colocar em nossas vidas.
Como os Apóstolos, cheios do Espírito de Jesus, devemos anunciar ao
mundo a Boa-Nova da esperança
que supera todo o mal.

Editorial
Convidamos nossos leitores a
acessar as páginas desta edição de
alma aberta para as ricas contribuições oferecidas pelos textos publicados. Na Palavra do Arcebispo, na
matéria de capa e na Catequese do
Papa foram estabelecidas uma conexão e uma complementariedade
providenciais. Não deixe de prestar atenção às informações apresentadas no formato de anúncios,
que indicam oportunidades de conhecimento e interatividade.
Tudo planejado no intuito de
oferecer conteúdos relevantes, que
possam contribuir para alimentar e

fortalecer a nossa espiritualidade,
nestes tempos de grandes desaﬁos
e incertezas, que tanto exigem de
nós. Um apelo ecoa dessas páginas:
o mundo necessita de cristãos verdadeiros. Sejamos canais do Espírito Santo para nossos irmãos.
Boa leitura!

Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro
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Celebração da Padroeira de Goiânia e da Arquidiocese
Celebramos tradicionalmente, no
dia 24 de maio, a Solenidade de Nossa
Senhora Auxiliadora, que é Padroeira
da nossa Arquidiocese e das cidades
de Goiânia, Senador Canedo e Leopoldo de Bulhões.
Na Catedral Metropolitana de
Goiânia, a novena em louvor à padroeira teve início com a festa de São
Matias, um dos apóstolos de Jesus, no
dia 14 de maio, e foi concluída no dia
22, com o tema “Maria: Mãe e Auxiliadora dos cristãos em todos os momentos”. A novena contou com participação de diversos padres que trabalham
na arquidiocese. Dom Moacir Silva
Arantes e Dom Levi Bonatto, bispos
auxiliares da arquidiocese, celebraram nos dois últimos dias da novena,
que foi transmitida todos os dias pelas
redes sociais, com ótima participação.
Houve celebração com a presença do
povo somente em uma das celebrações, no dia 17, sendo resguardadas as
medidas preventivas recomendadas
neste tempo de pandemia.
Por causa da Solenidade da Ascensão do Senhor, que neste ano caiu no
dia 24 de maio, a Solenidade de Nossa Senhora Auxiliadora foi transferida

Fotos: Arquivos

promove comunhão com devotos por meios eletrônicos e nas ruas
para o dia 23. A celebração foi presidida por Dom Levi Bonatto e teve a
transmissão pelas redes sociais da Catedral, da Arquidiocese de Goiânia e
também foi transmitida pela PUC TV.
No domingo, 24 de maio, o pároco
da Paróquia N. Sra. Auxiliadora /Catedral, padre Carlos Gomes saiu pelas
ruas do Centro da capital, levando a
imagem de Nossa Senhora, pedindo
a intercessão dela por todos os paroquianos.
A Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Leopoldo de Bulhões celebrou a novena transmitindo também
pelas redes sociais da paróquia, sem
a participação presencial do povo de
Deus, que rezou de suas Igrejas domésticas. No dia da Festa da Padroeira, o padre André Golombek levou a
imagem de Nossa Senhora Auxiliadora pelas ruas da cidade, abençoando
seus moradores. A Paróquia Nossa
Senhora Auxílio dos Cristãos fez a sua
novena também transmitida pelas redes sociais, cada dia com a presença
de um padre. Já em Senador Canedo,
a padroeira da cidade foi celebrada
no dia 24, e a celebração contou com a
presença dos ﬁéis. (Marcos Paulo Mota)

Fotos: Arquivos

Peregrinação da Mãe do Perpétuo Socorro
é encerrada na Catedral

A peregrinação do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro por
Goiânia, durante seis semanas, foi
encerrada na Catedral Metropolitana, no último dia 26. Por iniciativa
do Santuário-Basílica Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro (Campinas), o
ícone percorreu um grande circuito
na cidade, visitando as pessoas que
não podem ir à Santa Missa ou participar da tradicional novena que
acontece sempre às terças-feiras, no
Santuário.
O ícone visitou todos os hospitais
da capital. “Nós ﬁzemos questão de
passar por todos os hospitais de Goiânia para pedir que a Mãe do Perpétuo
Socorro interceda por todos os pro-
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ﬁssionais de saúde e dê força às pessoas doentes”, ressaltou o reitor do
Santuário-Basílica, Pe. Marco Aurélio
Martins.
“Percebi, nessas seis peregrinações, o tamanho da fé das pessoas, ao
ver o povo de Deus ajoelhando-se nas
ruas, chorando, acenando para Nossa
Senhora, pedindo a sua intercessão
para superar este momento difícil”,
relatou o reitor.
O ícone de Nossa Senhora visitou
também o Palácio das Esmeraldas,
sede do governo estadual, e a Prefeitura de Goiânia, sendo recebido pelo
governador Ronaldo Caiado e pelo
prefeito da capital, Iris Rezende.
Padre Marco Aurélio explicou o

sentido de encerrar a peregrinação
na Catedral Metropolitana: “Fizemos questão de encerrar a peregrinação na Catedral, pois é um lugar
de referência, um lugar central, o
símbolo mais importante da Arquidiocese de Goiânia. Com isso, queremos mostrar que a devoção a Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro não
pertence aos missionários redentoristas, mas é uma devoção de toda a
arquidiocese”.
CELEBRAÇÃO
O pároco da Catedral, padre Carlos
Gomes, recebeu o ícone, conduzido
pelo padre Marco Aurélio, junto aos
padres Paulo Júnior e Sidney Martins

e Ir. Diego Joaquim, na porta da Igreja
mãe de Goiânia.
“Estamos recebendo a visita de
Maria que, durante seis terças-feiras,
saiu do Santuário para visitar os seus
ﬁlhos e os abençoar. Com certeza, Maria abençoou e intercedeu por muitas
pessoas, quando passou por elas nessa peregrinação, acalmando muitos
corações que estavam angustiados
durante este tempo”, disse Dom Levi
durante sua homilia.
Ao ﬁnal da celebração, padre Carlos Gomes agradeceu, emocionado,
aos missionários redentoristas, na pessoa do padre Marco Aurélio, por levar
o ícone de N. Sra. do Perpétuo Socorro
até a Catedral. (Marcos Paulo Mota)
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CAPA

Pentecostes celebra a vinda
do Divino Espírito Santo
Coroação da Páscoa de Cristo e o nascimento da Igreja
ELIANE BORGES

C

inquenta dias após a Páscoa, a Festa de Pentecostes
celebra o dom do Espírito
Santo, enviado por Deus
à Igreja, cumprindo a promessa de
Jesus aos seus discípulos: “...recebereis o poder do Espírito Santo que
virá sobre vós, para serdes minhas
testemunhas em Jerusalém, por toda
a Judeia e Samaria, e até os conﬁns
da terra (At 1,8).
Depois da Ascensão de Cristo, os
discípulos e a comunidade não tinham mais a presença física do Mestre e ﬁcaram cheios de medo dos
que o cruciﬁcaram e perseguiam os
seus seguidores. Viviam juntos, mas

isolados do mundo. No Dia de Pentecostes, os discípulos de Jesus estavam reunidos em Jerusalém, com
Maria, mãe de Jesus, em oração. Durante a celebração, ouviu-se um ruído, “como se soprasse um vento impetuoso” e “línguas de fogo” pousaram sobre os apóstolos. Segundo o
relato bíblico, todos ﬁcaram repletos
do Espírito Santo e começaram a falar em diversas línguas. Esses sinais
externos são descritos no livro dos
Atos dos Apóstolos. Tudo mudou
depois que o Espírito Santo, dom de
Deus, veio até eles, encorajando-os
para a missão de levar a Boa-Nova a
todos os povos.

ORIGEM
Pentecostes era, em sua origem,
uma festa agrícola judaica, de celebração da colheita (Êxodo 23,14),
dedicada apenas a Javé (Dt 16,10).
Dia de alegria e ação de graças, de
encontro das famílias e de partilha
com os mais necessitados. Também
era chamada Festa das Semanas, por
ser celebrada sete semana (cinquenta dias) depois da Páscoa. Era uma
festa ecumênica, aberta a todos os
produtores e seus familiares, os pobres, os levitas e os estrangeiros (Dt
16,11). Enﬁm, todo o povo apresentava-se diante de Deus.
Em meados do século V antes de

Cristo, a Festa de Pentecostes passou a celebrar o Dom da Lei no Sinai
(Ex 19,1-16), a Festa da Aliança entre
Deus e o povo.
Com base no conhecimento das
tradições e costumes judaicos a respeito de Pentecostes, o evangelista
Lucas propôs a celebração de um
novo Pentecostes: a presença do
Espírito Santo guiando a missão
dos evangelizadores no anúncio da
Palavra.
A celebração do Domingo de
Pentecostes inicia-se com uma vigília, no sábado. É a preparação para a
vinda do Espírito Santo, que comunica seus dons à Igreja nascente.

OS SETE DONS
Segundo nosso Catecismo, são sete os dons do Espírito Santo, encontrados em sua plenitude em Cristo, mas também presentes nos batizados, por
sua participação na vida sobrenatural do Ressuscitado. São eles: sabedoria,
entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus.

Fortaleza: é o dom que nos move a executar o que nos ensina o conselho, tendo
como finalidade a maior glória de Deus, apesar dos sacrifícios exigidos para isso.
É, frequentemente, encontrado na vida dos mártires, aqueles que, conduzidos
por uma força divina, deram a vida por Cristo.

Sabedoria: esse dom como que nos emudece diante das maravilhas de Deus. Ele
faz sentir e saborear com docilidade os mistérios de Deus, concedendo-nos uma
compreensão não humana dos mistérios e da grandeza divina. É considerado o
maior de todos os dons, porque eleva o homem a uma experiência sobrenatural
de Deus. Diz o Senhor: “Feliz aquele que encontrou a Sabedoria…” (Pv 3,13).

Ciência: esse dom está ligado intimamente com a Providência Divina, pois,
pelo Dom de Ciência, conseguimos ver a mão de Deus nos acontecimentos
mais ordinários do cotidiano. É característico na vida de alguns pregadores,
dos santos doutores e dos diretores espirituais, cuja missão é propagar a fé e
conduzir as almas.

Entendimento: também conhecido como dom de Inteligência, é o dom que
nos faz penetrar na Verdade Divina. Concede-nos um conhecimento que não está
limitado ao esforço humano, mas ultrapassa, dando-nos a conhecer a Verdade
que, simplesmente pela razão humana, não temos conhecimento.

Piedade: é o dom que nos faz tratar as coisas de Deus como sagradas, e a ele
mesmo com simplicidade, confiança verdadeira, como um filho deveria tratar o
seu Pai. A piedade nos ajuda a entender o nosso lugar de filhos para com Deus e
nos faz tratá-lo como Pai.

Conselho: é o dom que nos faz agir com esperteza e nos faz escapar das astúcias
dos nossos inimigos, muitas vezes, fazendo-nos escapar dos olhos da prudência
simplesmente humana. Concede-nos a maneira certa de proceder diante de algumas situações que poderiam pôr em risco o caminho rumo à salvação.

Temor de Deus: não é um dom que nos faz ter medo de Deus, mas, em tudo,
nos faz querer agradar-lhe. É característico na vida de todo cristão batizado,
que busca moldar a sua vida de acordo com a Lei de Deus. (Fonte: comunidade.
cancaonova.com)
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“VIVEMOS O TEMPO DA IGREJA,
QUE É O TEMPO DO ESPÍRITO SANTO”

este domingo, dia 31, celebramos a Solenidade de
Pentecostes, que marca o nascimento da Igreja e sua
vocação para a missão universal. O bispo auxiliar e
coordenador de Pastoral na Arquidiocese de Goiânia,
Dom Moacir Silva Arantes, explica que, desde a efusão do Santo Espírito sobre os discípulos de Cristo, no Dia de Pentecostes,
“vivemos o tempo da Igreja, que é o tempo do Espírito Santo”.
Confira, no Instagram e Facebook, essa reflexão do bispo em
vídeo, denominado “Lâmpada para meus pés”.
“Em Pentecostes, os discípulos
que estavam com Maria em oração,
aguardando as promessas do Senhor,
recebem um dom, que o Evangelho
de São João nos apresenta. É um dom
pascal: a vinda do Espírito Santo sobre eles. Com Pentecostes nós temos
o início da missão da Igreja, onde o
Senhor Jesus continua agindo, na força do seu Espírito Santo.
Por isso, para nós, é tão importante essa data. Nela celebramos a Igreja
que assume o protagonismo, conduzida pelo Espírito Santo, de realizar
a missão que Cristo lhe conﬁou. Nós
vivemos o tempo da Igreja, que é o
tempo do Espírito Santo.”
SOMOS A IGREJA DO SENHOR
“A Igreja não são apenas os bispos, os padres, os diáconos; a Igreja
é a comunidade dos ﬁéis, renascidos na graça de Deus pelo batismo.
Cada um de nós, na sua realidade,
no seu alcance, deve ser a manifestação viva da presença de Jesus. E a
presença do ressuscitado é a garantia da vitória sobre o medo, a insegurança e a morte.”
TER PAZ É POSSUIR O CÉU
DENTRO DE SI
“Pentecostes é um evento ligado
diretamente à ressurreição de Cristo. É o ressuscitado aquele quem dá
o Espírito Santo, que é Espírito de
Jesus, que é o espírito da Trindade.
O amor da Santíssima Trindade.
O Evangelho de São João fala-nos de três dons que o ressuscitado nos concede. O primeiro é o dom
da paz. Vitorioso sobre a morte, ele
visita a sua comunidade e transmite-lhe esse dom: ‘Jesus entrou,
pôs-se no meio deles e disse: A Paz
esteja convosco’. A paz que o texto
nos fala é o Shalom, que signiﬁca a
plenitude dos bens do céu dentro
dos discípulos. Jesus, então, trans-
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mite aos seus discípulos aquilo que
é o bem maior, que é a presença de
Deus. E Deus se faz presente dentro
de nós pela força do Espírito Santo.
Por isso, a paz é o primeiro dom:
possuir o céu dentro de si.”
A ALEGRIA DE VENCER O MEDO
“O segundo dom do ressuscitado é a alegria. Como vemos no
versículo 20, os discípulos se alegraram por ver o Senhor. A alegria é o
maior sinal de que o medo foi vencido. Quando a alegria toma conta
do nosso coração, dissipando as
tristezas e o medo, nós percebemos
que a vida oferece muitas possibilidades. E é justamente isso que os
discípulos percebem. Com a ressurreição de Jesus, a morte é vencida e
abre-se para eles a possibilidade de
um mundo novo, de uma vida nova.
E essa paz e essa alegria são fundamentos da presença de Deus, que
vêm do Espírito Santo.”
O DOM DO ESPÍRITO SANTO
“Por isso, o terceiro dom pascal
que o Evangelho de São João nos
apresenta é justamente o Espírito
Santo. No versículo 22, está escrito:
‘Dito isso, soprou sobre eles e falou:
recebei o Espírito Santo’. De fato, o
Espírito Santo é a presença de Deus,
agindo agora, não fora, mas dentro de
nós. Dentro da sua Igreja, a partir dos
discípulos. E, uma vez que nós possuímos o Espírito Santo, tornamo-nos
capazes de realizar as obras de Deus.
Sendo a Igreja e cada um de nós um
canal da graça. Um instrumento de
transformação. Não somente da nossa realidade, mas também da realidade e da vida de outras pessoas.”
RECONCILIAÇÃO
“A Igreja é criada por Jesus com
o intuito de comunicar a todos os

povos a graça de Deus, que nos foi
trazida por Jesus Cristo. Por isso, a
graça maior é a reconciliação. Por
isso, o Evangelho deste domingo termina com essa aﬁrmação de
Jesus à Igreja, aos discípulos: ‘A
quem perdoardes os pecados, eles
serão perdoados. A quem os retiverdes, eles serão retidos’. E por
que o perdão dos pecados? Porque
é justamente o pecado o grande
impedimento de vivermos a vida
que Deus sonhou para nós: a vida
na graça, a vida na paz, a vida da
alegria.”
COMPANHEIRO NA LUTA
CONTRA O PECADO
“Quando o pecado entra na vida
de uma pessoa e de uma comunidade ou de uma sociedade, ele rouba
a paz, a alegria. Cristo veio para a
redenção do mundo e, pelo seu oferecimento na cruz, num ato e gesto
pleno de amor a Deus, reconciliou a
humanidade, abolindo o pecado. E
se nós nos unimos a Cristo, nós vencemos o pecado, para vivermos a
vida que Deus deseja para nós.
E o Espírito Santo, que nos foi
comunicado por Jesus, o Espírito

Santo que recebemos no Batismo, o
Espírito Santo que nos fortalece na
Crisma, o Espírito Santo que age em
todos os sacramentos da Igreja para
nossa santiﬁcação, é o nosso companheiro nesta vida.”
SOMOS TEMPLO E INSTRUMENTO
DO ESPÍRITO SANTO
“Que neste domingo de Pentecostes você renove o seu Batismo, a
sua Conﬁrmação, o seu desejo de ser
Templo do Espírito Santo e instrumento da ação santiﬁcadora dele, na
sua família, nos seus relacionamentos e também no mundo em que nós
estamos vivendo.
Que o Espírito Santo ilumine a
humanidade, neste momento tão
difícil, em que a paz tem sido roubada do coração de tantas pessoas;
em que a alegria tem cedido espaço
para o medo e a tristeza.
Que o Espírito Santo possa, através dos cristãos, incendiar o mundo
com verdadeira e santa alegria e devolver a paz aos corações. Que ele
nos ajude a encontrar os caminhos
para vencermos a pandemia e as
suas consequências para a vida da
comunidade.”
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CATEQUESE DO PAPA

ORAÇÃO N. 3

Foto: Marina Testino - ACI

O mistério da criação

Caros irmãos e irmãs!

P

rosseguimos com a catequese sobre a oração, meditando sobre o mistério da criação. A vida, o simples fato
de existirmos, abre o coração do homem à oração.
A primeira página da Bíblia se assemelha a um grande hino de ação
de graças. A história da criação é
pontuada por refrões, nos quais são
continuamente reaﬁrmadas a bondade e a beleza de tudo o que existe. Deus, com sua palavra, chama à
vida, e tudo vem à existência. Com
a palavra, separa a luz da escuridão,
alterna dia e noite, alterna as estações, abre uma paleta de cores com
a variedade de plantas e animais.
Nesta ﬂoresta transbordante, que
derrota rapidamente o caos, o homem aparece por último. E essa aparição provoca um excesso de exultação que amplia satisfação e alegria:
“Deus viu o que havia feito e eis que
era uma coisa muito boa” (Gn 1,31).
Coisa boa, mas também linda: você
pode ver a beleza de toda a criação!
A beleza e o mistério da criação
geram, no coração do homem, o
primeiro movimento que desperta a oração (cf. Catecismo da Igreja
Católica, 2566). Assim recita o oitavo Salmo que ouvimos no início:
“Quando vejo seus céus, o trabalho
de seus dedos, a lua e as estrelas que
vós ﬁxastes, o que é o homem, por
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que dele se lembrar?” Por que você
cuida do homem?” (vs. 4-5). A pessoa que ora contempla o mistério da
existência a sua volta vê o céu estrelado acima dele – e que a astrofísica
nos mostra hoje em toda a sua imensidão – e pergunta-se que desígnio
de amor deve estar por trás de uma
obra tão poderosa!… E, nesta vastidão sem limites, o que é o homem?
“Quase um nada”, diz outro Salmo
(cf. 89,48): um ser que nasce, um ser
que morre, uma criatura fragilíssima. No entanto, em todo o universo, o ser humano é a única criatura
consciente dessa profusão de beleza.
Um pequeno ser que nasce morre,
hoje existe e amanhã não existe, é o
único consciente dessa beleza. Estamos conscientes dessa beleza!
A oração do homem está intimamente ligada ao sentimento de estupor. A grandeza do homem é de
extrema pequenez quando comparado ao tamanho do universo. Suas
maiores realizações parecem pouca
coisa… Mas o homem não é nada.
Na oração, um sentimento prepotente de misericórdia é aﬁrmado.
Nada existe por acaso: o segredo do
universo está em um olhar benevolente que alguém coloca em nossos
olhos. O Salmo aﬁrma que somos
feitos pouco menos que um Deus,
somos coroados de glória e honra (cf. 8,6). O relacionamento com
Deus é a grandeza do homem: sua
entronização. Por natureza, somos

quase nada, pequenos, mas por vocação, por chamado, somos ﬁlhos
do grande Rei!
É uma experiência que muitos de
nós já ﬁzemos. Se a história da vida,
com toda as suas amarguras, às vezes corre o risco de sufocar em nós o
dom da oração, basta a contemplação de um céu estrelado, um pôr do
sol, uma ﬂor… é suﬁciente para reavivar a centelha do agradecimento.
Essa experiência é talvez a base da
primeira página da Bíblia.

Esta vida é o presente
que Deus nos deu: e
é muito curta para
consumi-la com
tristeza, amargura
Quando o grande relato bíblico
da criação é elaborado, o povo de Israel não está passando por dias felizes. Um poder inimigo havia ocupado a terra; muitos foram deportados
e agora eram escravos na Mesopotâmia. Não havia mais pátria nem
templo, vida social e religiosa, nada.
No entanto, partindo da grande
história da criação, o homem começa a encontrar motivos para o agra-

decimento, louvar a Deus pela existência. A oração é a primeira força
da esperança. Você ora, a esperança cresce e vai adiante. Eu diria que
a oração abre a porta à esperança.
A esperança está aí, mas com minha oração abro a porta. Porque os
homens de oração guardam as verdades básicas; são eles que repetem, antes de tudo para si mesmos
e depois para todos os outros, que
esta vida, apesar de todos os seus
esforços e provações, apesar de
seus dias difíceis, é cheia de uma
graça para se maravilhar. E, como
tal, deve sempre ser defendida e
protegida.
Homens e mulheres que oram
sabem que a esperança é mais forte
que o desânimo. Eles acreditam que
o amor é mais potente que a morte,
e que, certamente, um dia triunfará,
mesmo se em tempos e modos que
não conhecemos. Os homens e mulheres de oração trazem reﬂexos de
luz em seus rostos: porque, mesmo
nos dias mais sombrios, o sol não
para de os iluminar. A oração o ilumina, ilumina sua alma, ilumina seu
coração e ilumina seu rosto. Mesmo
nos tempos mais sombrios, mesmo
nos tempos de maior dor.
Todos somos portadores de alegria. Você já pensou nisso? Que
você é portador de alegria? Ou você
prefere trazer más notícias, coisas
que entristecem? Todos somos capazes de trazer alegria. Esta vida
é o presente que Deus nos deu: e é
muito curta para consumi-la com
tristeza, amargura. Louvamos a
Deus, simplesmente felizes por existir. Olhamos para o universo, olhamos para as belezas e também para
nossas cruzes e dizemos: “Mas você
existe, você fez isso por nós”. É necessário sentir a inquietação do coração que nos leva a agradecer e louvar a Deus: somos ﬁlhos do grande
Rei, do Criador, capazes de ler sua
assinatura em toda a criação; aquela criação que não cuidamos hoje,
mas nessa criação há a assinatura de
Deus que a fez por amor. Que o Senhor nos faça entender isso cada vez
mais profundamente e nos leve a dizer “obrigado”, e este “obrigado” é
uma bela oração.

Biblioteca Apostólica
20 de maio de 2020
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VIDA CRISTÃ

Cancelada Romaria do Divino Pai Eterno
Foto: Rudger Remígio

para evitar riscos à saúde pública
celebrações não seriam abertas
para a participação dos ﬁéis presencialmente, tivemos o conhecimento de que romeiros, de vários
lugares do país, continuam se
preparando para fazer a peregrinação até Trindade. Essa atitude,
apesar de entendermos ser movida pela fé, no cenário atual, colocaria em risco não somente a vida
desses romeiros como também
de toda a população trindadense.

NOTA DE CANCELAMENTO

C

omunicamos o cancelamento da Romaria do Divino Pai Eterno 2020 que,
neste ano, teria como tema:
Pai Eterno, protegei-nos e curai-nos. Após o anúncio de que a Festa de Trindade seria realizada em
sua data tradicional, somente pelos
meios de comunicação e sem a presença de ﬁéis nas celebrações (sine
populo), surpreendemo-nos com as
recentes estatísticas do avanço no
número de casos da covid-19 em
nosso país e constatamos dois pontos importantes:
1. As projeções anteriores eram
mais positivas, com a possibilida-

EDICAO 315 - DIAGRAMADO.indd 7

de de achatamento da curva no
mês de junho, conforme anunciado amplamente. Por esse motivo,
naquele momento, entendemos
que seria possível realizar a Romaria e, por prudência, no formato virtual somente. No entanto, a realidade atual mostra-nos
um cenário contrário ao que estava sendo previsto, já que o número de casos e também de mortes
pelo novo coronavírus tem aumentado consideravelmente dia
após dia.
2. Mesmo com o anúncio de que a
Romaria seria realizada somente
pelos meios de comunicação e as

Em sequência a essas constatações, recebemos do Ministério Público do Estado de Goiás a Recomendação Nº 16/2020, encaminhada
pelo Promotor de Justiça, titular da
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Trindade, Sr. Dr. Francisco
Bandeira de Carvalho Melo, para o
cancelamento da Romaria 2020, considerando vários pontos, entre eles
o fato de que “a realização da tradicional Romaria e Festa do Divino
Pai Eterno, segundo maior evento
religioso do país, em que pese a intenção de promovê-la somente pelos
meios de comunicação e sem a presença física dos romeiros nas celebrações religiosas (missas), causará,
inevitavelmente, enorme aglomeração de pessoas e há possibilidade
de desobediência individual das recomendações, colocando em risco a
saúde pública”.
Nesse sentido, mesmo com todos
os cuidados planejados, que seriam
tomados pelos organizadores da
Romaria e pelos órgãos competentes do município de Trindade e do

estado de Goiás, concluímos que seria um grande risco aos romeiros e à
população de modo geral.
Vivemos tempos difíceis e de
grande instabilidade em todos os
setores da sociedade. Tal decisão
é fruto da preocupação deste Santuário-Basílica, da Arquidiocese de
Goiânia e também dos poderes públicos com o bem comum, a responsabilidade social e a preservação
da vida, a segurança e a saúde de
todos, bens inalienáveis dos quais
nunca abriremos mão.
Pedimos a todos que continuem
se unindo a nós em oração, pelos
meios de comunicação – TV Pai
Eterno, Rede Vida, rádios e internet – para que, juntos, possamos
rogar ao Pai Eterno a proteção de
todas as nações, além da libertação
e da cura de todos os afetados pelo
novo coronavírus. Sob a intercessão de nossa Mãe, Maria Santíssima, bênçãos e graças sejam derramadas sobre todos os devotos do
Divino Pai Eterno!
Trindade (GO), 27 de maio de 2020

Assessoria de Imprensa
Santuário-Basílica do Divino Pai Eterno
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LEITURA ORANTE

Amor e salvação

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘Deus amou o mundo’’ (Jo 3,16)

Texto para oração: Jo 3,16-18 (página 1469 – 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 o façam perder o foco. Invoque o auxílio do Espírito Santo;

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

N

o Evangelho do próximo domingo, São João, o apóstolo
do amor, fala-nos do amor de
Deus pelo mundo. Para João,
“Deus é amor” (1Jo 4,8.16) e ama a humanidade. É um amor incondicional, que
nos constrange.
O amor de Deus por nós tem origem
nele e na eternidade. Trata-se de um
amor que já existia entre as três pessoas
da Santíssima Trindade (Pai, Filho e
Espírito Santo), que é inﬁnito, não tem
limites e, por isso, transborda, cria o
homem, ama essa humanidade e a convida ao amor. Todo amor que existe no
mundo é reﬂexo desse amor inﬁnito e
trinitário. “Nós amamos porque ele nos

amou primeiro” (1Jo 4,19). É a primeira
mensagem dele para nós.
E a entrega livre e total do Filho na cruz
expressa esse grande amor por nós. É a
encarnação do amor de Deus (Bento XVI).
Jesus ofertou-se inteiramente para a nossa salvação. Nós somos dignos desse ato?
Não. Mas ele faz cair sua misericórdia sobre nós. Deus anseia pela nossa conversão
e salvação. E ainda que isso não acrescente
nada ao seu ser, ele nos oferece uma condição melhor do que a santidade original
na qual fomos criados, somente para reﬂetir a santidade e a comunhão que existe no
interior da sua existência trinitária.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: At 1,12-14; Sl 86(87); Jo 19, 25-34. 3ª-f.: 2 Pd 3,12-15a.17-18; Sl 89(90); Mc 12,1317. 4ª-f.: 2 Tm 1,1-3.6-12; Sl 122(123); Mc 12,18-27. 5ª-f.: 2 Tm 2, 8-15; Sl 24(25); Mc 12,28b-34. 6ª-f.: 2
Tm 3,10-17; Sl 118(119); Mc 12,35-37. Domingo: Santíssima Trindade, solenidade – Ex 34,4b-6.8-9; Dn 3,
52.53.54-55.56 (R/ 52b); 2 Cor 13, 11-13; Jo 3,16-18.
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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.
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, 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 rezou;
6. Ação: a experiência da leitura orante dará muitos frutos e
você deverá comprometer-se a escolher um modo de colocar
em prática essa Palavra.
Santíssima Trindade, solenidade – Ano A. Liturgia da Palavra:
Ex 34,4b-6.8-9; Dn 3,52.53.54-55.56 (R/. 52b); 2Cor 13,11-13;
Jo 3,16-18.
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