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PALAVRA DO ARCEBISPO

Um tempo para vivermos
como discípulos

DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

Foto: Internet

Queridos irmãos e irmãs,

A

liturgia da Igreja não é feita somente de grandes festas como os
dias solenes da Quaresma, aos quais se seguem os dias gloriosos
da Páscoa. Em meio a todas essas festas está o “Tempo Comum”,
que está longe de ser os longos dias que passamos esperando os
dias mais importantes reaparecerem. A frase em latim usada para designar
o tempo comum é “Tempus per Annum”, que se traduz literalmente como
“estação através do ano”.
Com base na palavra raiz “comum”, este é um momento em que devemos ordenar nossa vida para Deus. As vestes verdes usadas durante este
tempo litúrgico são o símbolo da esperança e da vitória, mas também da
nova vida e do crescimento. Somos, portanto, chamados a crescer em nosso
relacionamento com Deus. Por meio da liturgia, a Igreja nos fornece esse
tempo no qual somos incentivados a considerar toda a vida de Jesus, seus
ensinamentos, os sinais e milagres que ele realizou. Este é, portanto, um
tempo de crescimento.
Recebemos muitas graças especiais durante as épocas do Advento, do
Natal, da Quaresma e da Páscoa, e o Tempo Comum é o momento de colocarmos essas graças em ação. Nele, de modo particular, devemos buscar a
Deus em nossa caminhada habitual da vida e de vivermos como cristãos,
guardando e fortalecendo a vida recebida no Batismo, aprofundando nosso
relacionamento como ﬁlhos de Deus, cumprindo nosso propósito de viver
como cristãos até a sua vinda ﬁnal.
Se quisermos amadurecer na vida cristã e aumentar a fé, devemos descer
os grandes picos das montanhas da Páscoa e do Natal para “pastar” nos
vastos prados verdejantes do Tempo Comum. Nele, somos convocados a
uma atitude contemplativa, entrando mais profundamente no mistério de
Cristo e absorvendo as verdades da fé cristã, para depois dar vida a essas

lições na nossa vida quotidiana. Domingo após domingo, a Igreja dos Peregrinos marca sua jornada através desse Tempo, assim como ela prossegue
através do tempo em direção à eternidade.
Aproveitemos, portanto, este tempo favorável para crescermos na oração e na união com Deus. Ao mesmo tempo, procuremos mais tenazmente
viver em coerência com o Evangelho, adotando uma caridade operosa em
favor de todos os irmãos que Deus nos deu.

Editorial
Na Palavra do Arcebispo desta edição, Dom Washington destaca a importância do Tempo Comum na liturgia
da Igreja, para conhecermos os ensinamentos de Jesus e crescermos como discípulos do Senhor, na união com Deus
e os irmãos. De 14 a 21 de junho, durante a Semana do Migrante, somos convidados a reﬂetir sobre a desaﬁadora
questão da mobilidade humana, vendo
nos migrantes e refugiados verdadeiros
irmãos e irmãs, que precisam da nossa
acolhida e solidariedade, para que tenham seus direitos básicos garantidos.
Na Catequese do Papa, o Santo Padre nos convida a orar como Abraão:
dialogar, discutir nossas opiniões,
como ﬁlhos do Pai, mas sempre dispos-

tos a aceitar sua Palavra e colocá-la em
prática. Conheça, ainda, nesta edição, a
missão do Apostolado da Oração (AO),
de seguir os passos da Igreja no seu
objetivo da Nova Evangelização. Regina Ávila nos fala sobre o processo de
“recriação” do AO nos últimos quatro
anos, necessário diante das “profundas
mudanças culturais que afetam os âmbitos da vida humana”.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro
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Onde está o teu irmão, tua irmã?

MARCOS PAULO MOTA

I

niciamos neste domingo, 14 de junho, a 35ª Semana do Migrante, que prossegue até o próximo dia 21, promovida pelo Serviço
Pastoral do Migrante (SPM), que neste ano tem programação
virtual e subsídios para reflexão e celebração ecumênica.
Adotando o tema “Migração e Acolhida” e o lema “Onde está o
teu irmão, tua irmã?”, esta Semana do Migrante em 2020 expressa
comunhão com o tema e o lema da Campanha da Fraternidade
deste ano, na qual somos convidados a refletir sobre “Fraternidade e vida: dom e compromisso” e “Viu, sentiu compaixão e cuidou
dele (Lc 10,33-34)”
Em 2019, tivemos uma onda de migração e refúgio nunca vista
nas últimas décadas, com a crise do capital no olho do furacão,
gerando crises humanitárias, ambientais e guerras. Novas fronteiras agrícolas tornaram-se metas dos migrantes, geraram conflitos
e minaram sonhos, nas caminhadas do povo de Deus. Moisés reinventa-se no mundo contemporâneo, na superação de muros,
fronteiras, desumanização e impérios do medo e do ódio.
A seguir, são apresentados destaques do texto-base da semana, que divulga dados, análises e desafios sobre a realidade dos
migrantes e refugiados. No mundo, são mais de 41 milhões de
pessoas em deslocamento interno.

Foto: Internet

ACOLHER E INTEGRAR
É fundamental, nesta Semana do
Migrante, pensar o outro nessa alteridade evangélica, na espiritualidade
encarnada e vivenciada nas experiências de acolhida, proteção, promoção
e integração do migrante e refugiado.
O próprio papa Francisco, que trouxe
o lema do 106º Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados, em sua mensagem tradicional, “Como Jesus, forçado a fugir”, pede-nos para olhar o desaﬁo dos deslocamentos internos, que
no mundo são mais de 41 milhões de
pessoas.
Na perspectiva da Pastoral dos
Migrantes, o “caído” da parábola do
Bom Samaritano representa todos os
que, pelas mais diversas circunstâncias, se movem em busca de uma casa,
de uma pátria ou de uma cidadania
digna. Disso resulta que “o rosto dos
migrantes, prófugos, refugiados, itinerantes, trabalhadores temporários,
marítimos, entre outros, é o rosto que
nos interpela e nos motiva a uma ação
pastoral e sócio-transformadora”.
A coordenação colegiada do Serviço Pastoral dos Migrantes (SPM) conclama: “Unamo-nos, nesta oportuni-

dade, para denunciarmos as situações
de violação de direitos, de esbulhos de
terra, de combate ao trabalho escravo,
ao tráﬁco de pessoas e no combate à
covid-19. Pensando que somos construtores de pontes e queremos romper
os muros que nos afastam, sigamos
ﬁrmes conjugando o verbo ‘esperançar’, pois, se cremos juntos no Cristo
ressuscitado, somos juntos portadores
dessa Boa-Nova”.
“Ver” e “julgar” em vista de um
“Agir” mais eficaz e transformador:
I – Ver
Do ponto de vista sociológico, a
Semana do Migrante deste ano procura chamar a atenção para o desaﬁo da mobilidade humana: o vasto e
complexo mundo das migrações. O
texto-base visa iluminar, ao mesmo
tempo, o tema “Migração e Acolhida”
e o lema “Onde está teu irmão, tua
irmã?” A sociedade encontra-se profundamente marcada pela mobilidade
humana e tem sido desaﬁada a acolher, compartilhar, cuidar e integrar
os migrantes e refugiados que atualmente alcançam cifras inimagináveis

e representam um “lixo humano que
nem as empresas, nem os sistemas políticos, nem os grandes líderes econômicos estão interessados em reciclar”.
II – Julgar
Em sintonia com a temática da
Campanha da Fraternidade 2020, do
ponto de vista bíblico e teológico-pastoral, o debate sobre o julgar e o agir
busca iluminação na conhecida parábola do Bom Samaritano (Lc 10,2537). A parábola reﬂete uma espécie
de “pedagogia da prática de Jesus”.
Pedagogia que, de uma forma geral,
pode ser aplicada a qualquer pastoral
social, mas nossa reﬂexão concentra-se sobre a Pastoral dos Migrantes. De
forma mais concreta, vejamos os passos dessa pedagogia que procura “julgar” em vista de um “agir” mais eﬁcaz
e transformador.
O texto começa com uma pergunta: o que fazer para ter como herança
a vida eterna? Trata-se de uma pergunta fundamental. É a pergunta pelo
signiﬁcado da existência humana,
pela razão de viver, não na outra, mas
nesta vida.
III – Agir
Primeiro, temos o “homem que
descia de Jerusalém para Jericó”.
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Numa curva da estrada, aparecem os
ladrões, que o roubaram e o deixaram
ferido, à beira do caminho. A Pastoral
dos Migrantes questiona quem são
os que impedem o povo de seguir
adiante, de realizar seus sonhos. Em
outras palavras, quem são os responsáveis pela exclusão social que, nos
dias atuais, condena amplos setores
da população à violência, à pobreza e
à fuga? Evidente que essas perguntas
nos conduzem à economia de mercado e à ﬁlosoﬁa neoliberal que, por um
lado, concentra o saber, o poder e a
riqueza e, por outro, faz crescer o número de vítimas “descartáveis” dessa
competição desleal.
As três dimensões da ação pastoral
desenvolvidas acima – sensibilidade,
solidariedade e profetismo – somente
se manterão vivas e equilibradas se forem acompanhadas por uma quarta: a
mística libertadora. A espiritualidade
será o sustento diante das muitas diﬁculdades na atuação social, política
e transformadora. Oração e ação formam um casamento indissociável,
caminham de mãos dadas. E, se somos poucos, precisamos atuar como
multiplicadores, multiplicadoras, suscitando lideranças, descentralizando,
repartindo responsabilidades, sendo
fermento na massa!
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TALITA SALGADO

A

Foto: br.freepik.

Arquidiocese de Goiânia começa a apresentar,
neste mês de junho, o Projeto SOMOS UM,
uma iniciativa com essência solidária, a
fim de destacar o trabalho já desenvolvido
pela Igreja em Goiânia e, a partir da proximidade,
do diálogo e do espírito de comunhão com toda a
sociedade, potencializar as ações, causando impacto
positivo sobre todos os envolvidos, pelo bem comum.
O foco é suscitar o cuidado e a responsabilidade com
o outro, a partir do relacionamento entre as pessoas.
A base do projeto consolida-se na consciência social,
espiritual e no cuidado com a vida em todas as suas
instâncias, de forma permanente e, especialmente,
neste difícil período de pandemia, no aprendizado e
na criatividade no período pós-pandemia.

Consolidar consciência da permanência das
ações em torno dos eixos;
Fortalecer a relação, o compromisso e a
correlação entre as paróquias e a Cúria;
Fortalecer a unidade, a proximidade e a formação
do clero diante dos desafios e realidades pastorais
da Igreja, em especial a pertença à Igreja particular
de Goiânia.

O nome SOMOS UM foi inspirado no trecho bíblico “Que todos sejam um só” (Jo
17,21), salientado no Momento Extraordinário de Oração do papa Francisco pelo fim da
pandemia do coronavírus, no dia 27 de março
de 2020, na Praça São Pedro. O papa destacou
que “Perante o sofrimento, onde se mede o
verdadeiro desenvolvimento dos nossos povos, descobrimos e experimentamos a oração
sacerdotal de Jesus: “Que todos sejam um só”.
O nome também reforça a identidade da Arquidiocese de Goiânia de que somos muitos
membros, mas um só corpo.
SOMOS UM abarca o sentido da unidade
das relações tanto internamente quanto com a
sociedade em geral. Também compreende perfeitamente a essência das ações sociais, comunicacionais, formativas e de desenvolvimento
espiritual propostas pelo projeto.
O lema “Evangelizar é cuidar!” é uma resposta sempre renovada da Igreja a outro chamado do papa que, na mesma ocasião, destaca
“Chama-nos a aproveitar este tempo de prova
como um tempo de decisão. Não é o tempo do
teu juízo, mas do nosso juízo ... É o tempo de
reajustar a rota da vida rumo a Ti, Senhor, e aos
outros.” A evangelização se dá nesta cultura do
encontro de uma Igreja em saída, próxima à realidade das pessoas, perseverante e incansável
na promoção da vida e na construção do bem,
um bem que é para todos!
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Fortalecer a visibilidade do projeto;
Trabalhar a imagem da Igreja, a partir do
projeto, reforçando a confiabilidade e o
trabalho contínuo, principalmente em
momentos de crise;
Fortalecer a relação com entidades
públicas e sociedade civil, além do setor
privado;
Atender, fortalecer e ampliar a
comunicação interna;
Produzir peças, publicações e materiais de
suporte gráficos e/ou digitais;

Com inspiração na Trindade Santa que conduz a Igreja, o Projeto SOMOS UM é composto por três eixos que
nortearão as ações: espiritual propostas pelo projeto.

Divulgar amplamente todas as
informações, atividades e pesquisas do
projeto;
Promover a circulação transparente de
informações e ações entre entidades
envolvidas e os meios de comunicação
em geral;
Auxiliar na aproximação e melhora do fluxo
de informações entre os envolvidos de
forma interna e externamente;
Assegurar que os beneficiados estejam
cientes do projeto e das ações;
Despertar atitudes em relação às propostas
do projeto;

Cuidado da vida
e da natureza

Cuidado da fé

Cuidado da ação
pastoral em
favor da vida

Os eixos serão trabalhados dentro de três instâncias:
formação dos padres, lideranças e diáconos. As diversas ações que englobam o projeto serão apresentadas
e realizadas em etapas, constantemente avaliadas e
constituídas através de um trabalho conjunto de todas
as paróquias da nossa arquidiocese e junto à sociedade.
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CAPA

DOM MOACIR SILVA ARANTES
Bispo auxiliar e coordenador de Pastoral
da Arquidiocese de Goiânia

Clero
Pascons
Lideranças e coordenadores de pastorais de
todas as paróquias

A Arquidiocese de Goiânia, em sintonia com

Funcionários da Cúria

demia, mas da nossa realidade social, vem

as necessidades que não são apenas da pancom este projeto dar continuidade a uma
obra que a Igreja já realiza. A obra de evangelizar as pessoas, mas também de cuidar

Como o próprio nome já sugere, SOMOS
UM é um chamado para participação de todos, juntos somos um em busca do bem para
todos. Toda a realização do projeto depende
do “abraço” e do sentimento de pertença de
cada pessoa.
Destacamos, aqui, o público com um envolvimento mais direto no sentido da organização e para o qual nesta primeira etapa já
estão previstas ações:

Pessoas em situação de vulnerabilidade,
especialmente neste momento de pandemia,
seja no campo social ou espiritual
Entidades parceiras
Meios de comunicação em geral

delas. Por isso, para nós, evangelizar é cuidar! E evangelizar não é apenas dar a Palavra e a doutrina, é também oferecer aquilo
que as pessoas necessitam para que elas
possam ter a realização da sua capacidade
de ser pessoa, viver com dignidade. Por isso,
o nosso projeto, que está sendo lançado,
inspira-se na palavra de Jesus: “Dai-lhes, vós
mesmos de comer” (Mt 14-16) e se inspira na
palavra da Igreja do Brasil “É tempo de cuidar!”. Queremos, então, divulgar as ações de

A divulgação das ações e iniciativas será feita pelos meios de comunicação da Arquidiocese de Goiânia, e toda semana, com uma coluna
aqui, o Jornal Encontro Semanal trará as novidades e apresentará cada uma das iniciativas,
com todas as indicações de como participar.

cuidado da Arquidiocese de Goiânia para
que elas motivem ainda mais outros fiéis a
participar, motivem os sacerdotes, consagrados, leigos a terem consciência de que se o
nosso povo tem uma necessidade material,
nós temos também uma responsabilidade
de formar uma grande rede de solidariedade, para atender os mais necessitados em
todos os momentos, mas sobretudo neste
momento de pandemia.

Coração: simboliza o amor de Cristo que nos une.
Mão chagada de Cristo: representa o desejo de fazer algo pelo próximo.
Pessoa cristã: representa todos nós que levamos a cruz de Cristo no peito.

Vermelho púrpura: está associado á energia e á intensidade. Remete-se também
à Paixão do Senhor e ao sangue derramado dos mártires, o que nos inspira a agir
principalmente em momentos de crise.
Laranja: está associado a alegria, luz do sol, determinação, atração, sucesso,
encorajamento, estímulo, visão positiva da vida.
Azul: é a cor do céu e do mar. Está frequentemente associada com a
profundidade, a estabilidade e a tranquilidade. Ele simboliza a confiança, a
lealdade, a sabedoria, a inteligência, a fé e a verdade. É a cor que representa Maria
e uma das cores presentes na identidade da Arquidiocese de Goiânia.

EDICAO 317 - DIAGRAMADO.indd 5

10/06/2020 16:00:18

Junho de 2020

6

Arquidiocese de Goiânia

CATEQUESE DO PAPA

ORAÇÃO N. 5

Orar como Abraão
Foto: Rudger Remígio

Caros irmãos e irmãs!

H

á uma voz que repentinamente ressoa na vida
de Abraão. Uma voz que
o convida a tomar um
caminho que parece absurdo: uma
voz que o leva a desenraizar-se de
sua pátria, das raízes de sua família,
para ir em direção a um novo futuro, um futuro diferente. E tudo com
base em uma promessa, na qual ele
precisa apenas conﬁar. E conﬁar em
uma promessa não é fácil, é preciso
coragem. E Abraão conﬁou.
A Bíblia é silenciosa sobre o
passado do primeiro patriarca. A
lógica das coisas sugere que ele
adorava outras divindades; talvez
ele fosse um homem sábio, acostumado a examinar o céu e as estrelas. De fato, o Senhor promete a ele
que seus descendentes serão tão
numerosos quanto as estrelas que
pontilham o céu.
E Abraão parte. Escuta a voz de
Deus e conﬁa em sua palavra. Isso é
importante: ele conﬁa na palavra de
Deus. E com sua partida, nasce uma
nova maneira de conceber o relacionamento com Deus; é por essa razão
que o patriarca Abraão está presente nas grandes tradições espirituais
judaicas, cristãs e islâmicas como o
perfeito homem de Deus, capaz de
se submeter a ele, mesmo quando
sua vontade se mostra difícil, se não
incompreensível.
Abraão é, portanto, o homem da
Palavra. Quando Deus fala, o homem se torna o receptor dessa Palavra e de sua vida o lugar onde esta
palavra pede para encarnar-se. Esta
é uma grande novidade no caminho
religioso do homem: a vida do crente começa a ser concebida como uma
vocação, isto é, como um chamado,
como um lugar onde uma promessa
é cumprida; e ele se move no mundo
não tanto sob o peso de um enigma,
mas com a força dessa promessa,
que um dia se tornará realidade. E
Abraão creu na promessa de Deus.
Acreditou e foi, sem saber para onde
estava indo – assim diz a Carta aos
Hebreus (cf. 11,8), mas ele conﬁou.
Lendo o livro de Gênesis, descobrimos como Abraão viveu a oração
em contínua ﬁdelidade àquela Palavra, que periodicamente aparecia
ao longo de seu caminho. Em resumo, podemos dizer que na vida de
Abraão a fé se torna história. A fé se
faz história. De fato, Abraão, com
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sua vida, com seu exemplo, nos ensina esse caminho, essa estrada sobre
a qual a fé se faz história. Deus não
é mais visto apenas nos fenômenos
cósmicos, como um Deus distante, que pode incutir terror. O Deus
de Abraão se torna “meu Deus”, o
Deus da minha história pessoal, que
guia meus passos, que não me abandona; o Deus dos meus dias, o companheiro das minhas aventuras; o
Deus Providência. Eu me pergunto
e pergunto a vocês: temos essa experiência de Deus? “Meu Deus”, o
Deus que me acompanha, o Deus da
minha história pessoal, o Deus que
guia meus passos, quem não me
abandona, o Deus dos meus dias?
Temos essa experiência? Pensemos
um pouco nisso.

Com Deus, aprendemos
a falar como um filho
com o pai: ouvi-lo,
responder, discutir
Essa experiência de Abraão também é testemunhada por um dos
textos mais originais da história
da espiritualidade: o Memorial de
Blaise Pascal. Começa assim: “Deus
de Abraão, Deus de Isaac, Deus de
Jacó, não de ﬁlósofos e sábios. Certeza, certeza. Sentimento. Alegria.
Paz. Deus de Jesus Cristo”. Esse

memorial, escrito em um pequeno
pergaminho, e encontrado após sua
morte costurado dentro de uma roupa do ﬁlósofo, não expressa uma reﬂexão intelectual de que um homem
sábio como ele possa conceber Deus,
mas o sentido vivido e experimentado de sua presença. Pascal anota,
por ﬁm, o momento exato em que
sentiu essa realidade, tendo-a ﬁnalmente encontrando: a noite de 23
de novembro de 1654. Não é o Deus
abstrato ou o Deus cósmico, não. Ele
é o Deus de uma pessoa, de um chamado, o Deus de Abraão, de Isaac,
de Jacó, o Deus que é certeza, que é
sentimento, que é alegria.
“A oração de Abraão é expressa,
antes de tudo, por ações: homem
de silêncio, em todas as etapas
ediﬁca um altar ao Senhor” (Catecismo da Igreja Católica, 2570).
Abraão não constrói um templo,
mas espalha o caminho de pedras
que lembram o trânsito de Deus,
um Deus surpreendente, como
quando o visita na ﬁgura de três
convidados, a quem ele e Sara acolhem e que anunciam o nascimento
de seu ﬁlho Isaac. (cf. Gn 18,1-15).
Abraão tinha cem anos e sua esposa noventa, mais ou menos. E eles
creram, conﬁaram em Deus, e Sara,
sua esposa, concebeu. Nessa idade! Este é o Deus de Abraão, nosso
Deus, que nos acompanha.
Assim, Abraão se familiariza com
Deus, também capaz de discutir com
ele, mas sempre ﬁel. Fala com Deus
e discute. Até o teste ﬁnal, quando
Deus pede que ele sacriﬁque seu

próprio ﬁlho Isaac, o ﬁlho da velhice, o único herdeiro. Aqui Abraão
vive a fé como um drama, como um
caminhar tateando a noite, sob um
céu desta vez sem estrelas. E muitas
vezes acontece conosco também andar no escuro, mas com fé. O próprio Deus segurará a mão de Abraão
já pronta para golpear, porque viu
sua disponibilidade verdadeira total
(cf. Gn 22,1-19).
Irmãos e irmãs, aprendamos
com Abraão, aprendamos a orar
com fé: ouvir o Senhor, caminhar,
dialogar até discutir. Não tenhamos medo de discutir com Deus!
Direi também algo que parece uma
heresia. Muitas vezes ouvi pessoas
me dizendo: “Sabe, isso aconteceu
comigo e ﬁquei com raiva de Deus”
– “Você teve coragem de ﬁcar com
raiva de Deus?” – “Sim, ﬁquei com
raiva” – “Mas esta é uma forma de
oração”. Porque apenas uma criança é capaz de ﬁcar com raiva de seu
pai e depois reencontrá-lo. Aprendamos com Abraão a orar com fé,
dialogar, discutir, mas sempre dispostos a aceitar a palavra de Deus
e colocá-la em prática. Com Deus,
aprendemos a falar como um ﬁlho
com o pai: ouvi-lo, responder, discutir. Mas transparente, como um
ﬁlho com o pai. Assim, Abraão nos
ensina a orar.

Biblioteca do Palácio Apostólico
3 de junho de 2020
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VIDA CRISTÃ

A missão do Apostolado da Oração
Foto: Rudger Remígio

REGINA ÁVILA
Presidente do Apostolado da Oração da Arquidiocese de Goiânia

A

nossa missão como Apostolado da Oração (AO) é seguir os
passos da Igreja no seu objetivo da Nova Evangelização. O AO
quer dirigir-se a um mundo que passou por profundas mudanças culturais que afetam todos os âmbitos da vida humana. Estamos conscientes de que, para falar de forma signiﬁcativa aos homens e
mulheres de hoje, são nos exigidos novos métodos, novas linguagens e,
acima de tudo, um novo ardor, como dizia São João Paulo II.
Durante os últimos quatro anos, juntos com o Secretariado Internacional do AO em Roma, coordenamos um trabalho mundial para discernimos tudo que nos foi designado por parte dos secretariados de todo o
mundo, com o objetivo da Recriação do Apostolado da Oração. Discernimos os fundamentos espirituais que já estavam presentes desde a fundação do AO. Acreditamos que esses fundamentos permanecem válidos e
úteis para os tempos atuais e desenvolvemos esses mesmos fundamentos
numa nova formulação.
A missão do Apostolado da Oração tem em seu núcleo mais profundo a:
Disponibilidade apostólica que tem como sua fonte e modelo Jesus
Cristo entregue a nós e por nós, que se faz presente continuamente na
Eucaristia. Receber sua vida leva-nos a oferecer diariamente a nossa
própria vida ao Pai.

A partir desta edição, até o final do mês, como prometemos, publicaremos
explicações do Pe. Reginaldo Marinho, sobre as 12 Promessas do Sagrado
Coração de Jesus, reveladas a Santa Margarida Maria Alacoque.

Colaboração na missão de Jesus. A Igreja propõe ajudar todos os cristãos a ser amigos e apóstolos de Jesus Ressuscitado na vida diária e
despertar neles a capacidade missionária. Conduzi-los a uma aliança
de amor pessoal com ele, simbolizada no seu Coração.

1ª Promessa do Coração de Jesus
“Darei às almas dedicadas ao meu Coração todas as graças necessárias ao seu estado.”
Segundo o Catecismo da Igreja Católica (CIC, 1996), “A graça é favor, o socorro gratuito
que Deus nos dá para responder a seu convite”. As dificuldades, os desafios e os “convites”,
que Deus tem para cada um de nós, vêm acompanhados da graça necessária ao seu estado,
que o próprio Deus nos concede através do Coração Fiel de seu Filho Jesus.

Relação pessoal e afetiva com ele simbolizada no seu Coração, o
serviço à Igreja numa rede mundial de oração e o serviço à justiça
expressos nas intenções mensais de oração do Papa. Rezar por essas
intenções abre-nos os olhos e o coração à dimensão do mundo, fazendo nossas as alegrias e esperanças, as dores e os sofrimentos de todos
os nossos irmãos e irmãs.

2ª Promessa do Coração de Jesus
“Estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias.”
Jesus tem poder para fazer reinar a paz durante a guerra. Jesus tem poder para parar
a guerra. O Sagrado Coração de Jesus é fonte de toda Paz. “Ele é o Príncipe da Paz” (Is 9,6).
Ele Glorioso, ressuscitado, disse aos seus apóstolos: “A Paz esteja convosco” (Jo 20,19). O Sacratíssimo Coração de Jesus quer nos dar a Paz. Esse “Reino de paz” que vem deste coração
que tanto amou e ama o mundo é a segunda promessa revelada a Santa Margarida Maria.

O Apostolado da Oração, com a sua Rede mundial de oração pelo
papa, deseja também ter um rosto juvenil com o Movimento Eucarístico
Jovem (MEJ). Juntos, recordemos que o coração da missão da Igreja é a
ORAÇÃO.

3ª Promessa do Coração de Jesus
“Eu os consolarei em todas as suas aflições.”
Com essa promessa, Jesus mostra-nos mais uma vez que o Coração dele é nosso refúgio e salvação. “Vinde a mim vós todos que estais atribulados e cansados e eu vos aliviarei”
(Mt 11,28). As tribulações virão para todos. Por isso, precisamos lutar com fé, perseverança,
fortaleza e com a certeza de que o Sagrado Coração de Jesus nos consolará!

Sagrado Coração de Jesus, nós temos conﬁança em Vós!
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LEITURA ORANTE

Coragem: “Não temais”

Texto para oração: Mt 10,26-33 (página 1359 – Bíblia das
Edições CNBB)

ROMÁRIO DOMINGOS DA SILVA (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

M

eus irmãos, celebrando o 12°
Domingo do Tempo Comum,
a Palavra do Senhor vem novamente nos visitar, alimentar e encorajar a nossa vida. Neste domingo, fomos alcançados por essa expressão:
“Não temais”, que se repete por três vezes
ao longo do texto bíblico. Essa expressão
é comumente utilizada no Antigo Testamento dentro de um cenário de eleição,
isto é, num contexto em que Deus elege
seu povo ou uma pessoa para seu serviço,
assegurando sua presença, sua ajuda e sua
proteção. Podemos perceber essa mesma
dinâmica no Evangelho deste domingo,
pois, ao enviar os discípulos que elegeu,
Jesus assegura-lhes a sua presença, a sua
ajuda, a sua proteção, a ﬁm de que os discípulos superem o medo e a angústia.

Hoje, essa Palavra nos alcançou e
quer fazer morada em nós, quer vencer
as nossas resistências e quer que tenhamos vida na verdadeira Vida, que é o Senhor. “Não temais”! Diante da situação
em que vivemos, o Senhor novamente
nos diz: “Não temais”, querendo assegurar sua ajuda e sua proteção a nós.
Mesmo que o medo nos aprisione, mesmo que as angústias de estarmos isolados em casa gere conflitos internos em
nós, Jesus quer nos motivar e nos ajudar
a compreender, diante da situação, que
a vida definitiva é um dom que Deus
oferece àqueles que se permanecerem
fiéis até o último momento do nosso
brevíssimo segundo de vida.
Coragem, meus irmãos! Deus está
conosco!

Liturgia da Semana: 2ª-f.: 1Rs 21,1-16; Sl 5; Mt 5,38-42. 3ª-f.: 1Rs 21,17-29; Sl 50(51); Mt 5,43-48. 4ª-f.: 2Rs 2, 1.6-14; Sl 30(31);
Mt 6,1-6.16-18. 5ª-f.: Eclo 48,1-15; Sl 96(97); Mt 6,7-15. 6ª-f.: Sagrado Coração de Jesus, solenidade – Dt 7,6-11; Sl 102(103); 1Jo
4,7-16; Mt 11,25-30. Sábado: Imaculado Coração de Maria, memória – Is 61,9-11; Cânt.: 1Sm 2,1.4-5.6-7.8; Lc 2,41-510. Domingo:
12º Domingo do Tempo Comum – Jr 20,10-13; Sl 68(69); Rm 5,12-15; Mt 10,26-33. (Temor e confiança no Pai).
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Siga os passos para a leitura orante:

1. Ambiente de oração: eleve o pensamento a Deus; respire lentamente procurando acalmar o coração. Após um
breve momento de silêncio, faça o sinal da cruz. Invoque a luz do Espírito Santo, se preferir cantando “a nós
descei divina Luz...”
2. Leitura atenta da Palavra: leia o Evangelho com calma.
Leia uma, duas ou mais vezes, deixe ser iluminado pela
Palavra da Escritura. Identiﬁque, no texto, as palavras de
Jesus, de seus ensinamentos ou frases que chamaram sua
atenção. Deixe ser conduzido pelo Espírito Santo.
3. Meditação: procure ver no texto detalhes como: lugar, as
ações dos discípulos, as ações de Jesus. Imagine a cena do
Evangelho. Contemple-a. Viva-a.
4. Oração: por ﬁm, reze! Reze! Reze! Gaste um bom tempo
na oração. Agradeça a Deus por este momento de oração
e renove o seu compromisso com ele. Peça ao Senhor a
graça de assumi-lo como o Rei da sua vida e de ser um
bom discípulo servidor.
12° Domingo do Tempo Comum – Ano A. Liturgia da
Palavra: Jr 20,10-13; Sl: 68 (69),8-10.14.17.33-35 (R/. 14c);
Rm 5,12-15; Mt 10,26-33 (Temor e confiança no Pai).
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