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PALAVRA DO ARCEBISPO

Queridos irmãos e irmãs,

E

xiste uma canção muito conhecida na nossa Arquidiocese, na
qual cantamos:

DOM WASHINGTON CRUZ, CP

“Somos povo de Deus caminhando
Para a luz da Trindade sem véu
Se a Trindade a que vimos rezando
Somos todos romeiros do céu”

Arcebispo Metropolitano de Goiânia

Este ano, desafortunadamente, não
poderemos cantar essa canção na tradicional Romaria do Divino Pai Eterno, tão cara para nossa Igreja particular de Goiânia.
Como poderíamos viver, com verdadeiro espírito cristão, esse
fato que nos foi imposto pela atual emergência sanitária? Creio
que os versos dessa canção nos apontam para uma realidade
maior, que gostaria de meditar com vocês.
A Romaria para a Basílica do Divino Pai Eterno é, na verdade, mais que um movimento que fazemos de um lugar, normalmente nossa cidade natal, para outro, a cidade de Trindade. O
caminho até os pés do Divino Pai Eterno é como que um ícone,
uma imagem da nossa verdadeira romaria, que é aquela que
vivemos na nossa vida de discípulos de Jesus, que procuram seguir seu Senhor até que entremos na casa do Pai, onde veremos
a Trindade sem véu.
Assim, a Romaria do Divino Pai Eterno, além de nos alcançar as graças que pedimos a Deus, é uma oportunidade de dar
visibilidade à nossa caminhada quotidiana, com suas exigências
e diﬁculdades, com suas lutas e alegrias. Ela é como que uma
materialização, numa determinada época do ano, daquilo que
vivemos ao longo de toda a nossa vida.
Portanto, mesmo que não façamos a caminhada para o Santuário-Basílica dedicado ao Pai, nossa romaria pessoal, nossa
caminhada para a Trindade Eterna continua vigente e exigente.
Por isso, mesmo que não possamos ir para a cidade de Trindade
a pé, de bicicleta, de carro de boi ou outro meio de transporte,
podemos e devemos continuar nossa romaria interior, seguindo
Jesus Cristo, até chegarmos a ver o Pai face a face.
Mesmo estando impossibilitados de fazer nossa peregrinação
exterior e, de algum modo, sofrermos com isso, gostaria de dar
algumas indicações para continuarmos nossa peregrinação interior. Em primeiro lugar, podemos acompanhar a programação
especial que a TV Pai Eterno e os demais meios de comunicação
vão preparar, entre os dias 26 de junho a 5 de julho, data em
que seria realizada a Romaria. Poderíamos também, naqueles
dias, dedicar algum tempo de oração em família, reunindo-nos
juntos em torno da Palavra de Deus e da oração do Terço. Por
ﬁm, seria bom dedicar algum tempo de oração pessoal em casa
ou na Paróquia onde costumamos participar das celebrações.
A impossibilidade de peregrinarmos para a cidade de Trindade pode, assim, converter-se em uma ocasião propícia para
apressarmos os passos da nossa caminhada para o Pai. Deus
abençoe cada um dos romeiros interiores do Pai Eterno.
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A presente edição do Jornal Encontro Semanal nos faz um alerta
muito importante: nossos idosos
não têm sido amados como merecem. Mais do que isso, eles têm
sofrido as mais diversas violências físicas e psicológicas. Os dados a respeito são assustadores,
sobretudo porque a maioria dessas agressões partem dos lares,
das famílias, onde eles deveriam
ser mais queridos. A reportagem
de capa da edição traz entrevista
com a coordenadora arquidiocesana da Pastoral da Pessoa Idosa,
irmã Waldeci Maria, que apresen-

ta pistas de como podemos amar
e proteger essas pessoas. Conﬁra
também como foi a Solenidade de
Corpus Christi e a Missa do Crisma na Arquidiocese e a novidade
do Projeto Somos Um, que deverá movimentar toda a nossa Igreja
particular.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Reunião de Planejamento e estratégia
pastoral do Projeto Somos Um
Fotos: Rudger Remígio

SOMOS POVO DE
DEUS CAMINHANDO

Editorial

Na última terça-feira, 16, foi realizada reunião com o Secretariado
para a Ação Evangelizadora, Vicariato para Comunicação e Setor Juventude da Arquidiocese de Goiânia, a
respeito do Projeto Somos Um. Na
ocasião, foram expostas as ações e
iniciativas já propostas e foi aberto
um momento para reﬂexão, sugestões e planejamento executivo. Pe.
Vitor Simão, coordenador executivo
do projeto, salientou que não se trata
simplesmente de acolher essa iniciativa, mas é responder a um chamado
evangélico, pois o cristão tem em sua
identidade a caridade e a compaixão
ao próximo. O padre também reforçou que a unidade é fundamental
em qualquer ação da Igreja, e o Projeto Somos Um vem também renovar essa chama na vida pastoral da
Arquidiocese de Goiânia. Responsável pelo Setor Juventude, Pe. Marcos Paulo Vilela de Assis, aﬁrmou a

participação da juventude através da
mobilização dos grupos de jovens,
que demonstram frequentemente
uma preocupação em realizar ações
concretas, principalmente junto aos
que mais necessitam. Todos os presentes puderam dar suas contribuições a partir de sua área de atuação,
seguindo a proposta do projeto de
agregar e trabalhar em diferentes
instâncias, que juntas formam o
todo, o Somos Um!
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Missa do Crisma

Foto: Rudger Remígio

é celebrada sem povo e com a presença de padres

A

Missa do Crisma ou dos
Santos Óleos acontece sempre na Quinta-feira Santa
pela manhã, mas por causa
da situação que estamos vivendo, a
celebração não aconteceu na data tradicional e foi transferida para o dia de
Corpus Christi.
A celebração aconteceu no dia 11
de junho, na Catedral Metropolitana de Goiânia, presidida por Dom
Washington Cruz e teve a presença de
seus dois bispos auxiliares, Dom Levi

Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes,
e dos padres com menos de 60 anos
e que não fazem parte do grupo de
risco. Ao chegarem à igreja, os padres
foram recebidos por uma equipe de
leigos que aferiram sua temperatura
e higienizaram as mãos, conforme as
normas das autoridades sanitárias.

A Missa do Crisma ou dos Santos
Óleos é também chamada de Missa da
Unidade, pois expressa a unidade do
clero com o bispo. Acontece também
neste dia a Renovação das Promessas
Sacerdotais feitas no dia da Ordenação Presbiteral. Neste ano, os padres
Vilmar Barreto, José Victor Cabral,
Diemêrsom Bento, Thiago Martins
e Marcos Paulo Vilela renovaram as
promessas sacerdotais pela primeira
vez. O padre Marcos Paulo Vilela, vigário paroquial da Paróquia São João
Batista, em Aparecida de Goiânia,
falou da emoção de participar como
padre. “É um momento de muita alegria participar deste momento pela
primeira vez depois que recebi a ordenação. Estar unido ao bispo neste
momento coloca-me em um mistério
que eleva a alma para viver melhor
esta celebração”, comentou.
Em sua homilia, Dom Washington
explicou sobre os óleos. “Os Óleos
Santos dos Catecúmenos e dos Enfermos, que abençoamos, e o Óleo do
Crisma que consagramos, são uma expressão clara do amor de Deus que
age na sua Igreja. Como os elementos
dos outros sacramentos, a água do ba-

tismo, o pão e o vinho da Eucaristia,
que são sinais de reconciliação e de
bênção, também os óleos são abençoados ou consagrados pelo bispo, que os
distribui, com a colaboração dos diáconos. Eles são servos e instrumentos
da vida de Deus, mas, antes de mais,
os dons que levam aos irmãos, conﬁguram a própria vida e o coração de
cada um deles. Para cada um dos que
estão a serviço desses sacramentos da
misericórdia de Deus para cada um
de nós, essa é uma grande graça e um
grande desaﬁo de vida e de missão:
transformar-nos em expressão vital
daquilo que celebramos, para sermos
transparência da ação misericordiosa
de Deus, através das nossas atitudes,
palavras e gestos.”
Dom Washington falou ainda da
importância do Óleo do Crisma que,
segundo ele, é como um reforço para
nós. “O Santo Crisma é o mais importante dos Óleos, porque é aquele que
os batizados e crismados, os padres
e bispos recebem sua consagração
especial. Por isso, ele é consagrado e
podemos dizer que é um reforço da
bênção de Deus para quem o recebe.”
(Marcos Paulo Mota)

A Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor é sempre
uma grande festa na nossa Igreja de
Goiânia. A celebração acontece tradicionalmente, na Praça Cívica, com
a participação de milhares de ﬁéis
vindos de todas as paróquias da Arquidiocese. Muitas paróquias participam também da confecção dos tapetes, iniciativa que expressa a unidade e confraternização entre as pessoas que participam desse momento.
Este ano, por causa da pandemia da
covid-19, isso não aconteceu.
Cada paróquia, com sua realidade pastoral e respeitando as normas
da vigilância sanitária e do decreto
da Arquidiocese, celebrou em sua
comunidade, no dia 14 de junho,
com a participação dos ﬁéis, que puderam receber a bênção do Santíssimo Sacramento.
Dom Washington Cruz presidiu
Santa Missa, na Catedral Metropolitana, sem a presença do povo. A celebração foi transmitida pela PUC TV
Goiás, pela Rádio Difusora Pai Eterno e também pelas redes sociais da
Arquidiocese de Goiânia. Dom Levi
Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes,

Foto: Rudger Remígio

Solenidade de Corpus Christi é celebrada nas paróquias

bispos auxiliares, concelebraram.
Dom Washington citou a primeira Exortação Apostólica do papa
Francisco, Evangelii Gaudium: “A
Eucaristia não é um prêmio para os
perfeitos, mas um remédio generoso
e um alimento para os fracos” (EG,
47). O arcebispo apontou ainda três
doenças espirituais, para as quais a
Eucaristia é um “remédio santo”.
A primeira doença, para a qual a
Eucaristia é remédio santo, trata-se

daquela que o papa Francisco designa por “alzheimer espiritual”. “O
cristão que sofre de ‘alzheimer espiritual’ esquece a graça da própria
vida, que recebeu como um dom de
Deus e por isso torna-se um mal-agradecido; esquece a data ou a graça do Batismo e, por isso, o Batismo
torna-se ‘águas passadas’. Talvez
lembre qualquer coisa da sua Primeira Eucaristia, mas apenas como
uma doce recordação, mas perdeu já

a memória viva do primeiro encontro pessoal com Jesus à mesa, que se
renova em cada domingo. Para esse
cristão, há realmente uma cura: voltar à mesa da Eucaristia.”
O arcebispo também comentou a
segunda doença para a qual a Eucaristia é remédio santo: o “autismo espiritual”. Afeta cristãos que querem
agir pelas suas próprias mãos e se
salvar sozinhos, fora da comunhão
com a Igreja.
Por último, ele citou a terceira doença, “que resulta da falta da
verdadeira comida e da verdadeira bebida, que o Senhor nos dá: é a
‘anemia espiritual’. O cristão que
abandona a Eucaristia ﬁca espiritualmente desnutrido e, uma vez
subalimentado, perde imunidade
ao pecado. E quanto mais deixa de
comer deste pão, tanto mais cresce
nele o fastio por este alimento. Para
curar essa doença, o cristão tem de
retomar e tomar este alimento.”
Ao ﬁnal da celebração, Dom
Washington abençoou com o Santíssimo Sacramento os ﬁéis que assistiram à celebração pela TV ou pelas
redes sociais. (Marcos Paulo Mota)

Na manhã da sexta-feira (19),
o bispo auxiliar Dom Moacir Silva
Arantes conduziu momento de Adoração ao Santíssimo Sacramento, em
live transmitida pelas redes sociais
da Arquidiocese de Goiânia, direto
da Capela da Cúria Metropolitana,
por ocasião da Festa do Sagrado Coração de Jesus. Nesse dia, também
foi celebrado o 26º Dia Mundial de
Oração pela Santiﬁcação dos Sacerdotes. Nos anos anteriores, os bispos
e padres de nossa arquidiocese reuniram-se na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, para agradecer o dom
do ministério e suplicar pela pró-
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pria santiﬁcação e pela santiﬁcação
dos sacerdotes do mundo inteiro. A
transmissão on-line veio adaptar-se
ao atual momento de pandemia, celebrando a unidade e dando a oportunidade da vivência oracional mesmo na distância.
O dia de Oração pela Santiﬁcação
dos Sacerdotes foi instituído por São
João Paulo II, em 1995, na carta aos
sacerdotes. O então Santo Padre destacou seu desejo de que “tal iniciativa
ajude os sacerdotes a conformarem-se cada vez mais plenamente com o
coração do Bom Pastor” e reforça o
caráter de serviço do sacerdócio.

Foto: Rudger Remígio

Live marca o 26º Dia de Oração pela Santificação dos Sacerdotes
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“Precisamos cuidar
dos nossos idosos”
Afirma coordenadora arquidiocesana
da Pastoral da Pessoa Idosa
FÚLVIO COSTA

E

ste mês é conhecido
por Junho Violeta.
Trata-se de uma campanha instituída pela
Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência Contra a Pessoa Idosa,
no ano de 2006. Foi instituída
também a data de 15 de junho
como Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa.
A Pastoral da Pessoa Idosa
(PPI), em nosso país, abraçou a

campanha, uma vez que vai totalmente ao encontro de suas ações
por essas pessoas que são 13% da
população brasileira, isto é, 28 milhões de idosos. Irmã Waldeci Maria Jacinta Mota, coordenadora da
PPI na Arquidiocese de Goiânia,
explicou, em entrevista, os objetivos da campanha e como a Igreja
pode colaborar para que os idosos sejam protegidos e, mais do
que isso, amados como merecem.
De acordo com a religiosa,
a campanha Junho Violeta tem
o objetivo de chamar a atenção

Presença da PPI no Brasil

das pessoas para a necessidade
de estar atento a um problema
que cresce a cada ano. “Mais do
que tratar as pessoas idosas com
dignidade e respeito, é preciso
denunciar casos de violência às
autoridades competentes, já que
amor, culpa e vergonha muitas
vezes impedem que as pessoas
idosas denunciem os responsáveis por abusos, em sua maioria
parentes ou pessoas próximas.”
Na mesma linha, a Pastoral da
Pessoa Idosa trabalha, conforme
citado acima, assegurando a dig-

nidade e a valorização integral
das pessoas idosas por meio da
promoção humana e espiritual.
“Além disso, nós respeitamos
seus direitos num processo educativo de formação continuada
dessas pessoas, de suas famílias
e de suas comunidades, sem distinção de raça, cor, proﬁssão,
nacionalidade, sexo, credo religioso ou político, para que as famílias e as comunidades possam
conviver respeitosamente com
os idosos – protagonistas de sua
autorrealização.”

– Idosos acompanhados pela PPI
– Paróquias com a PPI
– Dioceses com a PPI
– Municípios com a PPI
– Estados com a PPI
– Líderes Comunitários atuantes
– Média mensal de famílias acompanhadas pela PPI

142.459
1.505 (14%)
204 (76%)
931 (18%)
27 (100%)
21.175
117.510

Na Arquidiocese de Goiânia,
conforme irmã Waldeci, existe um
trabalho orgânico com subsídio
próprio, já implantados em 12 paróquias, por intermédio de uma coordenação paroquial e de seus líderes.
Ela salienta que, mediante os dados
de fragilidades, é possível incentivar o estímulo de ações em favor
das pessoas idosas nas comunidades, nas paróquias e no município.
Embora na arquidiocese não
exista dados estatísticos sobre maus
tratos a idosos, a PPI tem uma estra-

tégia de atuação organizada. “Atuamos através de indicadores de fragilidades, adaptados conforme as
mudanças ocorridas no processo de
envelhecimento populacional e da
necessidade de políticas públicas
destinadas às pessoas idosas. Esses
indicadores servem de orientação,
estímulo e incentivo às pessoas idosas a práticas saudáveis. O líder da
visita domiciliar, que é o agente da
Pastoral da Pessoa Idosa, faz os encaminhamentos na rede assistencial
do município”, sublinhou.

estamos acompanhando os idosos e
suas famílias através dos meios de
comunicação, procurando ser apoio
e amenizando a sua solidão, na esperança de que tudo volte ao normal
e possamos continuar o trabalho de
implantação da pastoral nas paróquias agendadas para este ano.”
A coordenadora destacou também que a Igreja e a sociedade
podem fazer muito pelos idosos,
sobretudo neste tempo de distanciamento social. “A pandemia veio
tornar visível o que era invisível aos
nossos olhos. Por exemplo, o desca-

so das políticas públicas em relação
às Casas de Acolhimento de Pessoas
Idosas em todo o país. Precisamos
tomar consciência da importância
de um trabalho em rede na Igreja,
na sociedade civil e no âmbito governamental, fomentando projetos
e ações em conjunto que beneﬁciam
a pessoa idosa fragilizada e vulnerável.” É necessário ainda, conforme destacou, “criar a consciência da
importância da pessoa idosa, seus
valores, suas experiências, respeitar,
valorizar e cuidar como patrimônio
cultural, afetivo, humano”.

Idosos e pandemia
Em mensagem em sua conta no
Twitter, no dia 15 de junho, o papa
Francisco disse que a pandemia
mostrou o despreparo das populações do mundo inteiro para o cuidado com os idosos. Irmã Waldeci
comentou as palavras do Santo Padre e disse que a Pastoral da Pessoa
Idosa vê este momento com grande preocupação e esperança. “Nós
seguimos os protocolos de segurança do Ministério de Saúde e as
orientações da Igreja local. Devido
à pandemia estão suspensas as visitas domiciliares. Neste momento,
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Sinais de maus tratos a idosos
Um dado curioso e indispensável, que precisa deixar a população
em alerta quanto à proteção dos
idosos, está na família, segundo
irmã Waldeci. “Dados bibliográﬁcos mostram que 95% dos casos
de violência contra idosos ocorrem
na família, dentro da própria casa,
onde o choque de gerações, problemas de espaço físico e diﬁculdades
ﬁnanceiras contribuem para o afas-

tamento do idoso do convívio familiar e social.” A PPI atua na apuração prudente dos fatos aparentes,
por meio dos princípios do ver, julgar e agir. “Os dados revelam, ainda, que as violações mais comuns
são a negligência, a violência física
ou psicológica e o abuso ﬁnanceiro
e econômico, também chamado de
violência patrimonial”, ressaltou a
religiosa.

Os dados revelam, ainda, que as violações mais
comuns são a negligência, a violência física ou
psicológica e o abuso financeiro e econômico,
também chamado de violência patrimonial

Canais de denúncia
É importante destacar que toda e qualquer ação de combate à violência contra a pessoa idosa deve ser articulada
com todas as esferas em defesa dos direitos.
Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso de Goiânia – DEAI
Fone: (62) 3201-1501

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS
Fone: (62) 3524 - 2676 / 2625

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
Fone: (62) 3524-7399

Centro de Referência Especializada de Assistência Social – CREAS
Fone: 3524-4605 / 3524-4607 (Setor Sul)

Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos
Disque 100

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS
Fone: (62) 3524 – 2642

Algumas casas de acolhimento de idosos na Arquidiocese de Goiânia
Casa de Idosos para o Clero que acolhe padres idosos e doentes, em Goiânia;
Abrigo de Idosos São Vicente de Paulo, em Goiânia;
Casa de Nossos Pais, em Goiânia;

Precisamos zelar por aqueles que cuidam com
tanto carinho e dedicação de nossos idosos

Casa Santana, em Inhumas;
Centro de Convivência de Idosos, em Passa Quatro.
Em várias paróquias da arquidiocese, bem como na Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC
Goiás), existem serviços de convivência de idosos, por meio de oﬁcinas artesanais, prática de atividades
físicas, atendimento médico e odontológico, inclusão digital e outras
atividades voltadas para esse público. As atividades, porém, não estão
ligadas à Pastoral da Pessoa Idosa.
Ao ﬁm da entrevista, irmã Waldeci destacou que também é indispensável a atenção da sociedade
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para com o cuidador de idosos.
“Essas pessoas devem manter uma
rotina de vida com atividades de
lazer, ter um dia para cuidar de si,
de sua saúde. Em muitas situações
que a pastoral acompanha, familiares renunciam sua vida proﬁssional
e afetiva para manter o cuidado de
seus pais idosos e, quando esses faltam, muitos sentem-se sozinhos e
acabam em depressão. Precisamos
zelar por aqueles que cuidam com
tanto carinho e dedicação de nossos
idosos.”
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“Recorda-te de todo esse caminho
que o Senhor, teu Deus, te fez percorrer”
(Dt 8,2). Recorda-te: foi com este convite
de Moisés que se abriu hoje a Palavra de
Deus. Pouco depois Moisés reiterava:
“Não te esqueças do Senhor, teu Deus”
(Dt 8,14). Foi-nos dada a Sagrada Escritura para vencermos o esquecimento de
Deus. Como é importante tê-lo na memória, quando rezamos! Assim no-lo
ensina um Salmo, que diz: “Tenho na
memória os teus feitos, Senhor; lembro-me das tuas maravilhas” (77/76,12). Incluindo as maravilhas e prodígios que o
Senhor fez na nossa própria vida.
É essencial recordar o bem recebido: se o não conservamos na memória,
tornamo-nos estranhos a nós mesmos,
meros “passantes” pela existência; sem
memória, desenraizamo-nos do terreno
que nos alimenta e deixamo-nos levar
como folhas pelo vento. Pelo contrário,
fazer memória é amarrar-se aos laços
mais fortes, sentir-se parte de uma história, respirar com um povo. A memória
não é uma coisa privada, mas o caminho
que nos une a Deus e aos outros. Por
isso, na Bíblia, a lembrança do Senhor
deve ser transmitida de geração em geração, contada de pai para ﬁlho, como
se diz neste texto estupendo: “Quando,
amanhã, os teus ﬁlhos te perguntarem
que regras, leis e preceitos são estes que
o Senhor, nosso Deus, vos impôs, dirás
aos teus ﬁlhos: “Éramos escravos (…)
[toda a história da escravidão] e, à nossa vista, o Senhor fez sinais e prodígios”
(Dt 6, 20-22). Tu comunicarás a memória ao teu ﬁlho.
Aqui põe-se um problema: e se a corrente de transmissão das recordações se
interromper? Depois, como se pode lembrar aquilo que só ouvimos, mas sem
o ter experimentado? Deus sabe como
isso é difícil, sabe como é frágil a nossa memória e realizou, em nosso favor,
uma coisa inaudita: deixou-nos um memorial. Não nos deixou apenas palavras,
porque é fácil esquecer o que se ouve.
Não nos deixou só a Escritura, porque é
fácil esquecer o que se lê. Não nos deixou apenas sinais, porque se pode esquecer também o que se vê. Deu-nos um
Alimento, e é difícil esquecer um sabor.
Deixou-nos um Pão em que está ele,
vivo e verdadeiro, com todo o sabor do
seu amor. Ao recebê-lo, podemos dizer:
“É o Senhor! Ele lembra-se de mim”. Foi
por isso que Jesus nos pediu: “Fazei isto
em memória de Mim” (1Cor 11,24). Fazei.
A Eucaristia não é simples lembrança; é
um fato: é a Páscoa do Senhor, que ressuscita para nós. Na Missa, temos diante de nós a morte e a ressurreição de Jesus. Fazei isto em memória de Mim: reuni-vos e, como comunidade, como povo,
como família, celebrai a Eucaristia para
vos lembrardes de Mim. Não podemos
passar sem ela, é o memorial de Deus. E
cura a nossa memória ferida.
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A Eucaristia acende em nós o desejo de servir

Cura, antes de mais nada, a nossa
memória órfã. Vivemos numa época de
tanta orfandade. Cura a memória órfã.
Muitos têm a memória lesada por faltas
de afeto e dolorosas decepções, vindas
de quem deveria ter dado amor e, em
vez disso, tornou órfão o coração. Gostaríamos de voltar atrás e mudar o passado, mas não se pode. Deus, porém,
pode curar essas feridas, introduzindo
na nossa memória um amor maior: o
dele. A Eucaristia traz-nos o amor ﬁel
do Pai, que cura a nossa orfandade. Dá-nos o amor de Jesus, que transformou
um sepulcro, de ponto de chegada, em
ponto de partida e da mesma maneira
pode inverter as nossas vidas. Infunde-nos o amor do Espírito Santo, que consola, porque nunca nos deixa sozinhos e
cura as feridas.

“Aqui está a força da
Eucaristia, que nos
transforma em
portadores de Deus:
portadores de alegria,
não de negativismo”
Com a Eucaristia, o Senhor cura
também a nossa memória negativa, aquele negativismo que frequentemente se
apodera do nosso coração. O Senhor
cura essa memória negativa, que sempre faz vir ao de cima as coisas mal feitas e deixa-nos na cabeça a triste ideia
de que não servimos para nada, que só
cometemos erros, que nos ﬁzeram “errados”. Jesus vem dizer-nos que não é

assim. Ele é feliz quando está na nossa
intimidade e, sempre que o recebemos,
lembra-nos que somos preciosos: somos
os convidados esperados para o seu
banquete, os comensais que ele deseja.
E não só porque é generoso, mas porque
se enamorou verdadeiramente de nós:
vê e ama a beleza e o bem que somos. O
Senhor sabe que o mal e os pecados não
são a nossa identidade; são doenças, infeções. E ele vem curá-las com a Eucaristia, que contém os anticorpos para a
nossa memória doente de negativismo.
Com Jesus, podemos imunizar-nos contra a tristeza. Continuaremos a ter diante
dos olhos as nossas quedas, as canseiras, os problemas de casa e do trabalho,
os sonhos não realizados; mas o seu
peso deixará de nos esmagar, porque,
na profundidade de nós mesmos, temos
Jesus que nos encoraja com o seu amor.
Aqui está a força da Eucaristia, que nos
transforma em portadores de Deus: portadores de alegria, não de negativismo.
Nós, que vamos à Missa, podemos perguntar-nos o que levamos ao mundo: as
nossas tristezas, as nossas amarguras ou
a alegria do Senhor? Fazemos a Comunhão e, depois, continuamos a reclamar,
a criticar e a lamentar-nos? Mas isso não
melhora coisa alguma, ao passo que a
alegria do Senhor muda a vida.
Enﬁm a Eucaristia cura a nossa memória fechada. As feridas, que conservamos dentro, não criam problemas só a
nós, mas também aos outros. Tornam-nos medrosos e desconﬁados: ao princípio, fechados; com o passar do tempo, cínicos e indiferentes. Levam-nos a
reagir aos outros com insensibilidade e
arrogância, iludindo-nos de que assim
podemos controlar as situações; mas
enganamo-nos! Só o amor cura o medo
pela raiz, e liberta dos fechamentos que
aprisionam. É assim que faz Jesus, vindo

ter conosco com mansidão, na fragilidade desarmante da Hóstia; assim faz Jesus, Pão partido para romper a carapaça
dos nossos egoísmos; assim faz Jesus,
que se dá para nos dizer que só abrindo-nos é que nos libertamos dos bloqueios
interiores, das paralisias do coração. O
Senhor, oferecendo-se a nós tão simples
como o pão, convida-nos também a não
desperdiçar a vida, correndo atrás de
mil coisas inúteis que criam dependências e deixam o vazio dentro. A Eucaristia apaga em nós a fome de coisas e
acende o desejo de servir. Levanta-nos
do nosso estilo cómodo e sedentário de
vida, lembra-nos que não somos apenas
boca a saciar, mas também as mãos dele
para saciar o próximo. Agora é urgente
cuidar de quem tem fome de alimento e
dignidade, de quem não trabalha e tem
diﬁculdade em seguir para diante. E fazê-lo de modo concreto, como concreto
é o Pão que Jesus nos dá. É precisa uma
proximidade real; são necessárias verdadeiras correntes de solidariedade. Na Eucaristia, Jesus aproxima-se de nós: não deixemos sozinho, quem vive ao pé de nós!
Queridos irmãos e irmãs, continuemos a celebrar o Memorial que cura a
nossa memória (ao dizer aqui que cura
a memória, recordemo-nos que é a memória do coração), este memorial é a
Missa. É o tesouro que deve ocupar o
primeiro lugar na Igreja e na vida. E, ao
mesmo tempo, redescubramos a adoração, que continua em nós a ação da
Missa. Faz-nos bem, cura-nos por dentro. Sobretudo agora, temos verdadeiramente necessidade dela.

Basílica de São Pedro
14 de junho de 2020
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MATRIZ DE TRINDADE
é reaberta após longa reforma

A

Igreja Matriz de Trindade,
mais conhecida como Santuário Velho, foi restaurada
e, após sete meses, está novamente aberta ao público conforme
programação especial da paróquia para
controle da quantidade de pessoas, de
acordo com orientações e decretos devido à pandemia.
Na terça-feira, 16 de junho, uma missa inaugural foi presidida pelo Superior

Provincial dos Redentoristas em Goiás,
padre André Ricardo de Melo. Concelebraram diversos padres, entre eles o
pároco de Trindade, padre João Bosco
de Deus. Estiveram presentes o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o
prefeito de Trindade, Jânio Darrot.
De acordo com o pároco, Pe. João
Bosco de Deus, a restauração da igreja é um grande presente para a Capital
da Fé de Goiás. “A Igreja Matriz passou
pelo processo de restauração com a obra
ﬁnanciada pelo Iphan, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
O investimento foi de 870 mil reais dos
cofres públicos. Uma obra séria e necessária para o bem estar do romeiro e de
todo o povo daqui de Trindade”, aﬁrma.
Durante o tempo em que ﬁcou fechado, o Santuário recebeu todas as melhorias necessárias. “Parte do madeiramento foi trocado e das torres também.
Parte do taboado na frente também foi
trocado e foi feito todo um trabalho de
alvenaria, pintura total interna e externa”, pontua o pároco.
A Igreja Matriz foi inaugurada em
1912 e há mais de 100 anos é um local

vivo na história da devoção ao Divino
Pai Eterno. Um ponto de peregrinação
importante e um dos mais visitados durante a Romaria Anual, já que todos que
vêm de longe planejam e sonham em
passar por aqui, concluindo a viagem e
renovando a fé aos pés da Imagem do
Pai Eterno.
“Primeiramente o conforto do romeiro é nossa maior preocupação, além
da sua segurança. Quem vem a Trindade e entra em uma igreja como essa,
centenária, precisa ver que tomamos
todos os cuidados com a manutenção
da história. O piso, o madeiramento e a
pintura têm que estar em dia, para que
nenhum acidente ocorra por aqui. O

Fotos: Danilo Eduardo
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Iphan participa, ﬁscaliza e garante que
nada dê errado. Nós acompanhamos o
dia a dia e recebemos quem vem à igreja”, destaca Pe. João Bosco.
E, agora, o berço da fé no coração
do Brasil está mais lindo ainda, esperando o mais rápido possível o retorno
dos devotos do Pai Eterno que sempre
chegam, vindos do mundo inteiro. “Sabemos que, neste tempo de pandemia,
muitos assistem pela TV Pai Eterno às
nossas celebrações e têm o sonho de vir
a Trindade, mas em breve poderão todos retornar a esta cidade e a este Santuário. Daqui nós pedimos as bênçãos
do Pai Eterno para você e sua família”,
completa o padre. (Fonte: Aﬁpe)

Nesta edição, continuamos com as explicações do padre Reginaldo Marinho sobre as 12 Promessas
do Sagrado Coração de Jesus, reveladas a Santa Margarida Maria de Alacoque.
4ª Promessa do Coração de Jesus
“Serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte.”
Há muitas pessoas que jamais pensam na qualidade de vida que estão levando e, muito menos, na sua própria morte. Ter a certeza de que na hora de
nossa passagem definitiva não realizamos a travessia da vida sozinhos nos
traz serenidade e confiança. Vivamos e morramos por e com Cristo!
5ª Promessa do Coração de Jesus
“Lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos.”
Aprendamos a ter como sócio principal de todos os nossos empreendimentos o próprio Deus. Isso afasta toda ideia fatalista ou supersticiosa. Afinal,
o coração de Jesus é o Bom Pastor que nos encaminha em meio às incertezas
da vida às águas tranquilas.

EDICAO 318 - DIAGRAMADO.indd 7

6ª Promessa do Coração de Jesus
“Os pecadores encontrarão em meu coração uma fonte inesgotável de
misericórdias.”
Deus nos ama infinitamente e, sobretudo, quando estamos distantes da
vida da graça. Nossos pecados são consumidos na fornalha ardente do coração amoroso de Jesus, sempre que lhe entregamos todas as áreas de nossa
existência.
7ª Promessa do Coração de Jesus
“As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção.”
Podemos e devemos crescer em santidade. Que nunca nos demos por
vencidos na maravilhosa aventura de caminhar e cresçamos transfigurados
na presença de Deus. Peçamos o dom de uma fé sempre maior e atuante.
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LEITURA ORANTE

“Quem dizem os homens ser
o Filho do Homem?” (Mt 16,13)
SAULO RIBEIRO (DIÁCONO)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o 13º Domingo do Tempo Comum, a Igreja celebra a Solenidade de São Pedro e São Paulo. Eles são tidos pela tradição
como as colunas da Igreja Católica. O
Evangelho deste domingo nos leva à reﬂexão sobre a clássica pergunta de Jesus
aos discípulos: “Quem dizem os homens
ser o Filho do Homem?” (Mt 16,13). Esse
questionamento de Jesus, muito usado
em retiros, encontros e palestras, sempre submeteu-nos a uma inquietação interior, pois somos provocados a entrar
num processo de revisão da vida. Esse
processo nos leva à indagação: como
anda a nossa vida cristã? É importante
lembrar que não basta decorar a respos-

ta de Pedro: “Tu és o Cristo, o ﬁlho do
Deus” (Mt 16,16).
A Palavra de Deus deve sempre nos
pressionar. Não podemos cair no comodismo. Viver no mundo de hoje “é nadar
contra a correnteza”. Na atualidade, a fé
se tornou algo relativo para muitas pessoas, ou seja, ela não se conﬁgura com a
vida. Não basta reconhecer Jesus como
Filho de Deus. “Lembra-te, porém, que
os demônios creem, mas estremecem”
(Tg 2,19). Portanto, em cada cristão deve
ter sempre um incômodo salutar: estou
vivendo a vida cotidiana, reconhecendo
nela traços do Filho de Deus? Que São Pedro e São Paulo, que reconheceram Cristo como Filho de Deus e Senhor de suas
vidas, intercedam por nós, para que, nas
adversidades, possamos ser testemunhas
autênticas do Filho de Deus.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: 2Rs 17, 5-8, 13-15a.18; Sl 59(60); Mt 7,1-5. 3ª-f.: 2Rs 19, 9b, 2.5-18; Sl 47(48);
Mt 7,6.12-14. 4ª-f.: Is 49, 1-6; Sl 138(139); At 13,22-26; Lc 1,57-66.80. 5ª-f.: 2Rs 24, 8-17; Sl 78(79); Mt 7,21-29.
6ª-f.: 2Rs 25, 1-12; Sl 136(137); Mt 8,1-4. Sábado: Lm 2,2.10-14,18-19; Sl 73(74); Mt 8,5-17. Domingo: 13º DCT
– São Pedro e São Paulo Apóstolos, solenidade – At 12, 1-11; Sl 33(34); 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.
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Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Mt 16,13-19 (página 1368 – Bíblia das
Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: procure uma posição cômoda e um
local agradável. Silencie e invoque o auxílio do Espírito
Santo;
2. Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez,
tente compreender o que Deus quer falar;
3. Meditação livre: reﬂita sobre o que esse texto diz a você,
procure repetir frases ou palavras que mais chamaram sua
atenção.
4. Oração espontânea: converse com Deus, peça perdão. Louve, adore, agradeça, faça seu pedido de ﬁlho e ﬁlha muito
amados, fale com Deus como a um amigo íntimo;
5. Contemplação: lembre-se daquilo que Deus falou com
você nessa Palavra que acabou de ler. Se possível, escreva
os frutos dessa oração/contemplação;
6. Ação: para que a sua Lectio Divina seja frutuosa, é necessário que você realize algo concretamente (ajudar o próximo,
pedir perdão, falar sobre o amor de Deus, visitar um doente
etc.) e que seja fruto de sua oração.
13º Domingo do Tempo Comum. São Pedro e São Paulo apóstolos, solenidade – Ano A. Liturgia da Palavra: At 12,1-11; Sl
33 (34),2-3.4-5.6-7.8-9 (R/. 5b); 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
(Tu és Pedro).
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