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PALAVRA DO ARCEBISPO

O DOM DO
DIACONADO
PERMANENTE
Queridos irmãos e irmãs,

O

Sacramento da Ordem comporta três graus: o episcopado,
o presbiterado e o diaconado.
Normalmente, alguém é ordenado diácono por um período de tempo,
em vista de receber a ordenação presbiteral. Segundo uma tradição antiga, temos
também o diaconado permanente, isto é,
a ordenação de homens que permaneDOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
cem diáconos por toda a sua vida. Por
algum tempo, na Igreja Romana, não foram ordenados diáconos permanentes, mas isso mudou nas últimas
décadas.
O diaconado permanente foi restaurado pelo papa Paulo VI, em
18 de junho de 1967, mediante recomendação dos padres do Concílio Vaticano II. Seguindo esse mesmo movimento, há alguns anos
atrás, decidimos dar início à primeira turma de formação de candidatos ao diaconado permanente em nossa Arquidiocese. Hoje já temos 39 diáconos permanentes e, no último dia 29 de junho, tivemos
a Santa Missa de admissão dos novos candidatos.

Editorial
A partir desta edição, damos
início à série sobre os espaços litúrgicos da nossa Igreja. Padre
José Luiz da Silva, reitor do Seminário Interdiocesano São Maria Vianney, irá nos ajudar nessas
formações. O presbitério ou altar
é o primeiro espaço estudado. A
reportagem de capa faz um panorama sobre o novo diretório geral
da catequese, publicado pelo Pontifício Conselho para a Promoção
da Nova Evangelização, no ﬁm de
junho. O documento é destinado à
Igreja em todo o mundo. Conﬁra

também como foi a admissão às
ordens sacras dos candidatos ao
diaconado permanente e o quarto
comunicado da Arquidiocese de
Goiânia sobre o novo momento da
pandemia do coronavírus.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

“...eles são chamados a amar e servir os outros”
A vocação para a Ordem dos Diáconos é um chamado para um
ministério. Isso signiﬁca que não é um serviço pago, mas, sim, um
verdadeiro ministério, ou seja, um serviço. Por isso, possíveis símbolos desse ministério poderiam ser a bacia e a toalha, itens que
Jesus usou quando lavou os pés dos apóstolos, ilustrando como eles
são chamados a amar e servir os outros.
Uma parte desse ministério, singular por sua importância, desenvolve-se durante a celebração da Santa Missa. Nesse momento
em que o diácono coopera com o ministério dos sacerdotes ou do
bispo, ele prepara o altar e, ao fazer isso, leva consigo as necessidades de todas as pessoas, particularmente aquelas que, no serviço de
caridade pastoral, ele encontrou. Assim, unem-se os dois serviços
da caridade diaconal: espiritual e material.
Peço a todos os irmãos de nossa Arquidiocese que rezem pelos
diáconos que temos, a ﬁm de que exerçam com grande amor e ﬁdelidade o ministério recebido. Rezemos juntos:
Senhor Deus, em sua bondade amorosa enviastes seu ﬁlho
para ser nosso pastor e guia. Continuai a enviar trabalhadores para a vossa vinha para servir o vosso povo.
Abençoai os diáconos que nos servem.
Renovai dentro deles os sete dons do Espírito Santo,
para que sejam fortalecidos para cumprir ﬁelmente seu ministério de serviço.
Que eles amem sinceramente, mostrem uma preocupação genuína pelos necessitados e vivam uma vida santa.
Que eles sejam sempre ﬁéis e praticantes daquilo que proclamam e ensinam sobre vossa Palavra.
Amém!

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Fúlvio Costa (MTB 8674/DF)
Redação: Fúlvio Costa / Eliane Borges / Macos Paulo Mota
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Colaboração: Marcos Paulo Mota
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Romeiros do Divino Pai Eterno
Dom Washington e bispos
auxiliares celebram novena
Neste ano de 2020, em que a Devoção ao Divino Pai Eterno completa 180
anos, por causa da pandemia que assola
o mundo, não tivemos a grande Romaria ao Santuário-Basílica do Divino Pai
Eterno. De 26 de junho a 6 de julho, a TV
Pai Eterno, a Rádio Difusora Pai Eterno,
a Rede Vale e a Rede Vida transmitiram,
em dois horários, celebrações ao vivo,
direto do Santuário-Basílica, sem a participação física dos ﬁéis. Milhares de romeiros, em todo o país, participaram de
suas casas.
No dia 26 de junho, Dom Washington Cruz, arcebispo de Goiânia, presidiu a primeira novena, abrindo assim
as celebrações solenes. O presidente da
celebração iniciou sua reﬂexão saudando os ﬁéis que participaram de suas casas: “Meus irmãos e minhas irmãs, de
todo o Brasil, apesar dessa igreja vazia,
estamos todos presentes no coração do
Pai Eterno”.
“Todos os anos, nesta época, o povo
de todo Brasil, principalmente do Centro-Oeste, está acostumado a peregrinar
para este glorioso santuário. Homens e
mulheres de todas as idades e condições
vêm caminhando para agradecer e também pedir graças e bênçãos ao Pai Eterno; famílias inteiras armam suas tendas
para que possam contemplar o rosto
misericordioso do Pai Eterno”, lembrou
o arcebispo.
No segundo dia da novena em honra

Fotos: Wesley Fabrisio Vaz Cardoso

participam das celebrações em casa
ao Pai Eterno, a Novena e a Santa Missa
foram presididas por Dom Moacir Silva
Arantes, bispo auxiliar da Arquidiocese
de Goiânia, que falou sobre o amor do
Pai Eterno por nós: “O seu nome era Jesus de Nazaré, que, por amor, veio para
nos salvar e que também, por amor, espera que nós vamos até ele. Não com
a perfeição da nossa vida, mas com a
nossa fé e com a esperança de que seu
amor nos alcança no que somos. Nós,
queridos irmãos e irmãs, devemos ter a
certeza de que esse amor nos cura, nos
salva e nos liberta”.
Dom Levi Bonatto presidiu o quinto
dia da novena na capital da fé do Brasil
e, olhando para o santuário vazio, fez
a pergunta que ele mesmo respondeu:
“Onde estão os romeiros que certamente iriam encher este santuário como fazem todos os anos? Certamente estão
em suas casas, cuidando-se por causa
da pandemia, olhando para este santuário vazio, desolados como nós. Mas o
verdadeiro romeiro faz a sua peregrinação com o coração no Pai Eterno, esteja
ele onde estiver”.
A novena contou ainda com a presença do bispo auxiliar de Anápolis,
Dom Dilmo Franco de Campos, que
presidiu o terceiro dia da novena, e também com Dom Lindomar Rocha Mota,
bispo de São Luís de Montes Belos,
além dos padres redentoristas.
De casa, até o próximo dia 6, romeiros podem acompanhar as celebrações,
rezar e se emocionar com a programação veiculada pelas redes sociais, TV Pai
Eterno, Aplicativo Pai Eterno e canal Pai
Eterno, no Youtube.

Aconteceu, na última segunda-feira,
dia 29 de junho, na Catedral Metropolitana de Goiânia, a celebração da admissão às ordens sacras de 12 candidatos
ao Diaconado Permanente da Arquidiocese de Goiânia. A celebração foi presidida por Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar arquidiocesano e referencial para
os diáconos permanentes no Regional
Centro-Oeste da CNBB.
Em sua reﬂexão, Dom Levi falou
sobre como reconhecer o chamado do
Senhor, ressaltando que “é ele reconhecido e comprovado pelos mesmos sinais
que, na vida cotidiana, manifestam a
vontade de Deus às pessoas sensatas. O
Senhor conduz e assiste, com sua graça,
aqueles que ele escolhe para participar
do sacerdócio hierárquico de Cristo, enquanto os conﬁa a nossos cuidados, para
que, ao reconhecermos sua idoneidade,
possamos chamá-los como candidatos

EDICAO 320 - DIAGRAMADO.indd 3

Foto: Rudger Remígio

Admitidos às ordens sacras 12 candidatos ao Diaconado Permanente

comprovados e consagrá-los ao serviço
de Deus e da Igreja, pelo especial dom
do Espírito Santo”.
Os padres João Batista de Lima

(coordenador da Escola Diaconal Santo
Estevão), Geovani dos Santos (pároco da
Paróquia São Paulo Apóstolo) e Sérgio
Ricardo estiveram na celebração. Antes

da bênção ﬁnal, padre Sérgio enfatizou
a importância daquela celebração para a
Igreja: “Hoje é dia de agradecer a Deus
pela vocação desses irmãos, que responderam ao chamado do Senhor para junto conosco cuidar do povo de Deus. Alegro-me, pois dos 12 candidatos, dois são
da Paróquia São José, em Vianópolis”.
Rosemar Ribeiro de Rezende, um
dos candidatos que recebeu as ordens
sacras, falou sobre o signiﬁcado da celebração: “é um momento muito especial, não só pra mim, mas também para
meus irmãos, pois estamos caminhando
para receber a Ordenação Diaconal. Somos homens casados e vamos nos consagrar ao serviço da Igreja, por meio do
diaconado. Assim, podemos conhecer
mais a Igreja e servir ao povo de Deus,
colocando os nossos dons e talentos a
serviço, para que as pessoas possam viver melhor a sua fé.”
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COMUNICADO

Paróquias recebem orientações
quanto ao lockdown de 14 dias em Goiás

N

o seu 4º Comunicado desde que foi declarada a pandemia da covid-19 no Brasil, o arcebispo de Goiânia, Dom
Washington Cruz, orienta sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, leigos e leigas da Igreja, em nossa arquidiocese, a seguir rigorosamente as orientações de prevenção e cuidados com a saúde, conforme as novas determinações legais que
decretaram período de 14 dias de lockdown (Decreto Estadual n.

9685, 29/06/2020 e Decreto Municipal n. 1242, 30/06/2020), com foco
no combate à pandemia.
O arcebispo explica que as restrições e os impedimentos indesejados, decorrentes desses decretos, “não visam afrontar, obstar ou
prejudicar a vida religiosa dos ﬁéis, mas sim preservar vidas”, sendo
necessários diante do signiﬁcativo crescimento das taxas de mortalidade decorrentes da doença em alguns municípios goianos.

COMUNICADO COM ORIENTAÇÕES ÀS PARÓQUIAS ATINGIDAS PELOS DECRETOS MUNICIPAIS
EM CONSONÂNCIA COM O NOVO DECRETO ESTADUAL N. 9685, DE 29/06/2020
Queridos sacerdotes, diáconos, religiosos (as), leigos (as),
Uma vez mais nos deparamos com uma nova determinação legal, em
nosso estado e municípios, com foco no combate à pandemia da covid-19
e em busca de amenizar as taxas de mortalidade, decorrentes da doença, que têm crescido signiﬁcativamente em alguns municípios goianos. É
nosso dever moral, a partir de nossa fé, buscar os meios de perfeição para a
conﬁguração a Cristo, tanto pelas práticas religiosas como pela promoção e
preservação da vida até a morte natural, nunca permitindo que seja colocada em risco desnecessário a vida de alguém.
Em vista disso, reconhecemos que as decisões emanadas a partir dos
estudos cientíﬁcos e orientações das autoridades sanitárias limitam a possibilidade de acesso aos sacramentos de uma forma plena, por parte dos
ﬁéis, mas não impedem sua frutuosa vivência da fé. A Igreja, mãe zelosa e
preocupada com o bem de seus ﬁlhos, provê, em formas extraordinárias, o
que os ﬁéis necessitam para, em tempos de pandemia, manter o seu vínculo
a Cristo e à sua Igreja e continuar seu crescimento na comunhão com seu
Senhor, em vista de sua santiﬁcação e sua salvação.
Temos consciência do grave momento que afeta toda a sociedade, e nela
também aos cristãos em sua vida civil e religiosa, a partir dos impedimentos e restrições indesejados determinados pelas autoridades. Entendemos
que essas restrições não visam afrontar, obstar ou prejudicar a vida religiosa dos ﬁéis, mas preservar vidas, e, desta forma, preservar a comunidade
humana de perdas irreparáveis e evitáveis. Em vista desse pensamento é
que acolhemos, com dor em nossos corações, a nova determinação, diante
do que é necessário, mesmo que não seja desejado.
Nestes 14 dias em que não será possível, em algumas cidades, a participação presencial dos ﬁéis na Santa Missa, o preceito dominical continua
válido e, na impossibilidade de ser cumprido presencialmente, os ﬁéis são
convidados à leitura orante da Palavra de Deus, à Celebração da Palavra em
casa, a acompanhar (com devoção e seriedade) as celebrações paroquiais
transmitidas pela internet ou canais de televisão católicos. As práticas da
comunhão espiritual, da caridade e da solidariedade com os mais necessitados são também recomendadas.
Continua válida a possibilidade de alcançar indulgência plenária “os
ﬁéis que sofrem de coronavírus, sujeitos à quarentena por ordem da autoridade da saúde nos hospitais ou nas próprias casas, se, com espírito desprendido de qualquer pecado, se unirem espiritualmente através dos meios
de comunicação social à celebração da Santa Missa, à recitação do Santo
Rosário, à prática piedosa da Via-Sacra ou de outras formas de devoção,
ou se pelo menos recitarem o Credo, o Pai-Nosso e uma piedosa invocação
à Bem-Aventurada Virgem Maria, oferecendo esta prova em espírito de fé
em Deus e de caridade para com os irmãos, com a vontade de cumprir as

condições habituais (conﬁssão sacramental, comunhão eucarística e oração
segundo as intenções do Santo Padre), o mais depressa possível. Os agentes
da saúde, os familiares e todos aqueles que, seguindo o exemplo do Bom
Samaritano, expondo-se ao risco de contágio, cuidam dos doentes de coronavírus segundo as palavras do divino Redentor: 'Ninguém tem maior
amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos' (João 15, 13), obterão o mesmo dom da Indulgência plenária em idênticas condições. Além
disso, essa Penitenciaria Apostólica concede de bom grado a Indulgência
Plenária nas mesmas condições por ocasião da atual epidemia mundial até
aqueles ﬁéis que oferecerem uma visita ao Santíssimo Sacramento, ou a
Adoração Eucarística, ou a leitura da Sagrada Escritura durante pelo menos meia hora, ou a recitação do Santo Rosário, ou o exercício piedoso da
Via-Sacra, ou a recitação do Rosário da Divina Misericórdia, para implorar
a Deus Todo-Poderoso o ﬁm da epidemia, alívio para os aﬂitos e salvação
eterna para aqueles que o Senhor chamou a si” (Decreto da Penitenciaria
Apostólica, Roma, 19 de março de 2020).
Mantemos as orientações para que as Igrejas permaneçam abertas para
a visita e oração particular dos ﬁéis, os padres (dentro das possibilidades) estejam disponíveis para o atendimento individual de conﬁssões
e de enfermos (seguindo rigorosamente as orientações de prevenção e
cuidados em relação à sua saúde e a do ﬁel), mantenham o contato com
seus ﬁéis através dos meios disponíveis para prover-lhes assistência espiritual, aconselhamento, conforto, auxílios especíﬁcos que a caridade indicar. Não é permitido o atendimento de conﬁssões por meios virtuais,
quaisquer que eles sejam.
Quando este período de 14 dias vencer, as missas serão celebradas com
a presença do povo de Deus, dentro dos protocolos especíﬁcos contidos no
decreto estadual nº 9685, de 29/06/2020.
Unamo-nos em oração pelos que sofrem e para o ﬁm desta pandemia;
ofereçamos ao Senhor, em espírito de sacrifício e participação em sua cruz
mais este momento de tristeza e dor tanto para os ﬁéis quanto para seus
pastores; permaneçamos ﬁrmes na certeza de que o Senhor nos conduz neste deserto e nos alimenta com sua Palavra, até termos novamente a graça de
participar plenamente de sua mesa e recobrarmos a vida em comunidade.
Nas paróquias onde mais padres exercem o ministério sagrado, o pároco vigie para que todos atuem segundo as orientações da Arquidiocese.

Dom Washington Cruz, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

Cúria Metropolitana e secretarias paroquiais estão com atividades suspensas
Em cumprimento ao Decreto do Município de Goiânia n. 1242, de 30 de
julho de 2020, a Cúria Metropolitana – instância administrativa da nossa arquidiocese – está com suas atividades presenciais suspensas, desde o último
dia 1º, e as retomará no dia 15 deste mês. Todos os funcionários continuam
trabalhando em regime home office.
O mesmo documento que anunciou o fechamento da Cúria (CA/078/2020),
assinado por seu moderador, o bispo auxiliar Dom Levi Bonatto, em 1º de julho, dispõe sobre o funcionamento das secretarias das paróquias arquidiocesanas até o dia 15: “Orientamos que o atendimento ao público nas secretarias
paroquiais seja suspenso”.
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Dom Levi ressalta a importância da adesão de toda a Igreja em Goiânia a
esse período de suspensão das atividades como forma de contribuir para a
redução dos riscos de contágio pelo coronavírus, para proteção das nossas
vidas e de nossas famílias. Nesse contexto de distanciamento social, ele nos
conclama a permanecer “unidos na fé, na esperança e na caridade”. O bispo
ressalta a importância de que todos leiam e compartilhem o novo comunicado do arcebispo Dom Washington Cruz (CA/077/2020), com “Orientações às
paróquias atingidas pelos decretos municipais em consonância com o novo
decreto estadual n. 9685, de 29/06/2020”.

03/07/2020 18:38:50

Julho de 2020

Arquidiocese de Goiânia

5

CAPA

Um novo documento para impulsionar
a catequese na missão evangelizadora da Igreja

FÚLVIO COSTA

O

Pontifício
Conselho
para a Promoção da
Nova
Evangelização
lançou o novo Diretório
Geral para a Catequese. O documento, destinado a toda a Igreja,
é resultado de longos anos de estudo e envolveu 12 especialistas
de diferentes partes do mundo. A
América Latina foi representada
pelo Brasil, Colômbia e México.
Os estudos começaram em 2016.

Quatro anos depois é apresentado o novo documento, aprovado
pelo papa Francisco no dia 25 de
junho, data em que a Igreja celebra
a memória litúrgica de São Turíbio
de Mongrovejo, que, no século XVI,
deu um forte impulso à evangelização e à catequese.
Com 300 páginas, o novo diretório está dividido em três partes,
12 capítulos e 419 números. Testemunho, Misericórdia e Diálogo são
seus pilares com os quais a Igreja é
chamada a agir. Por ocasião do lançamento, o presidente do Pontifício

Conselho para a Promoção da Nova
Evangelização, Dom Rino Fisichella, destacou que a peculiaridade do
novo diretório é a estreita ligação
entre a evangelização e a catequese.
O documento, segundo ele, destaca a íntima união entre o primeiro
anúncio e o amadurecimento da fé,
à luz da cultura do encontro. Estão
bastante presentes, no material, a
cultura digital e a globalização da
cultura, temas tão necessários e desaﬁantes à Igreja atualmente.

Dom Rino Fisichella

As três partes do documento
A primeira parte do diretório aborda “Catequese na missão evangelizadora da Igreja”, destacando a formação dos catequistas. A segunda parte, intitulada “O processo
da Catequese”, realça a importância da família como parte integrante e ativa da evangelização. A terceira e última parte é dedicada à “catequese nas Igrejas particulares” e
ressalta o papel das paróquias, definido como “exemplo de apostolado comunitário:
catequese criativa e ensino da religião”.
Quanto aos pilares do documento, Dom Fisichella explicou cada
um. “Testemunho, porque a Igreja
não cresce por proselitismo, mas

por atração; misericórdia, por meio
da qual a verdadeira catequese torna
crível a proclamação da fé; diálogo,
livre e gratuito, que não obriga, mas,

partindo do amor, contribui para a
construção da paz”.
No Brasil, no mesmo dia em que o
diretório foi lançado em Roma, a Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) fez uma formação ao vivo pelas redes sociais da conferência para
falar sobre o novo documento. Irmã
Izabel Patuzzo e padre Jânison de Sá,
assessores da comissão, ﬁzeram comentários pertinentes.
De acordo com a religiosa, um dos
pontos fundamentais do documento
é sua forte ligação com o pontiﬁcado
e missionariedade do papa Francisco,
pois suas exortações e encíclicas estão muito presentes. Logo na primeira parte do diretório, aﬁrma-se que a
catequese é um grande apoio e o elemento evangelizador da nossa Igreja.

“No processo de evangelização, a
catequese tem uma tarefa primordial no anúncio da palavra em levar a conversão e a contribuir para
a formação de discípulos”, aﬁrmou
irmã Izabel. Há inúmeras citações
da Exortação Apostólica Evangelii Gaudium – sobre o anúncio do
Evangelho no mundo atual, do papa
Francisco, e sobre o querigma, cujas
citações estão nos números 57 a 60.
É importante salientar que o novo
diretório está em profunda sintonia
com os anteriores. Várias categorias
de pessoas e de grupos, que são os
destinatários e protagonistas da catequese, como migrantes e pessoas
com necessidades especiais também
são contempladas. O novo diretório
não faz uma ruptura com os anteriores, pelo contrário, ele vem reforçar a
caminhada de iniciação à vida cristã.

Cultura digital
Padre Jânison de Sá, por sua vez, comentou que o novo diretório apresenta a catequese com uma proposta de transformação da realidade, que
colabora na formação de novos cristãos sinceros, honestos e verdadeiros. A
cultura digital presente no documento foi um ponto bastante enfatizado pelos assessores da CNBB, tema amplamente estudado na 2ª Semana Brasileira
de Catequese, que aconteceu em 2018.
No novo diretório, o tema está citado nos números 359 a 361. “Na era
digital, vinte anos podem ser comparados, sem exageros, a pelo menos meio
século”, disse Dom Rino Fisichella sobre o tema cultura digital, no lançamento em Roma. Ele salientou que o documento nasceu da necessidade de
levar em consideração “com grande realismo o novo que está surgido, com
a tentativa de propor uma leitura que envolvesse a catequese”. Por isso,
completou o presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova
Evangelização: “o diretório não apresenta apenas os problemas inerentes à
cultura digital, mas também sugere caminhos a serem tomados para que a
catequese se torne uma proposta que encontre o interlocutor capaz de compreendê-la e ver sua adequação com seu próprio mundo”. O diretório apresenta ainda a cultura digital como natural e que mudou a linguagem e as
hierarquias dos valores em escala global. Ressalta, porém, que essa cultura
tem aspectos positivos, mas também seu “lado sombrio”, que pode causar
solidão, manipulação, violência, cyberbullying, preconceito, ódio, e a catequese tem um trabalho importante a ser desenvolvido nesse campo.
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PERGUNTAS E RESPOSTAS
Durante a live realizada pela Comissão de Catequese da CNBB, algumas
perguntas foram feitas e respondidas pelos assessores. Conﬁra abaixo.
QUAL O OBJETIVO DO NOVO DIRETÓRIO?
O documento é uma proposta para encorajar e sustentar todos que estão
nesta grande missão de evangelizar pela catequese. “O diretório é uma contribuição para a grande missão da catequese e com ele pretende-se encorajar
e sustentar todos aqueles que têm no coração o desejo de transmitir a fé, a
palavra” (n. 427).
COMO O DOCUMENTO SERÁ ESTUDADO E COLOCADO EM PRÁTICA?
O documento será estudado parte por parte, nos dias 11 e 25 de julho, às
14h, e nos dias 8 e 22 de agosto, também às 14h, pelas redes sociais da CNBB
Nacional.
TEREMOS UM NOVO DIRETÓRIO NACIONAL DE CATEQUESE?
Ainda não se sabe. Precisamos, agora, acolher com alegria e com amor
para conhecermos bem esse documento que nos é oferecido.
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CATEQUESE DO PAPA

ORAÇÃO N. 6

A oração de Jacob
Foto: Rudger Remígio

Amados irmãos e irmãs!

C

ontinuemos a nossa catequese sobre o tema da
oração. O livro do Gênesis,
através das vicissitudes de
homens e mulheres de tempos distantes, conta-nos histórias nas quais
podemos reﬂetir as nossas vidas. No
ciclo dos patriarcas, encontramos
também o de um homem que tinha
feito da astúcia o seu melhor talento:
Jacob. A narração bíblica conta-nos
a difícil relação que Jacob teve com
o seu irmão Esaú. Desde crianças,
houve rivalidades entre eles, que
nunca foram resolvidas. Jacob é o
segundo ﬁlho, mas, com o engano,
consegue obter de seu pai Isaac a
bênção e o dom da primogenitura
(cf. Gn 25,19-34). É apenas a primeira de uma longa série de astúcias das
quais esse homem sem escrúpulos é
capaz. Até o nome “Jacob” signiﬁca
alguém que se move com astúcia.
Forçado a fugir para longe do
seu irmão, ele parece ter sucesso em
todos os empreendimentos da sua
vida. É hábil nos negócios: enriquece muito, tornando-se o dono de um
enorme rebanho. Com tenacidade e
paciência consegue casar com a mais
bela das ﬁlhas de Labão, pela qual
estava verdadeiramente apaixonado. Jacob – diríamos com linguagem
moderna – é um homem que “se fez
sozinho”, com a sua perspicácia,
com a astúcia, conseguiu conquistar tudo o que quis. Mas faltava-lhe

alguma coisa. Faltava-lhe a relação
viva com as próprias raízes.
E um dia sente saudades de casa,
da sua antiga pátria, onde ainda vivia Esaú, o irmão com o qual sempre tivera péssimas relações. Jacob
partiu e fez uma longa viagem com
uma numerosa caravana de pessoas
e animais, até chegar à última etapa,
o rio Jaboq. Aqui o Livro do Gênesis
oferece-nos uma página memorável
(cf. 32,23-33). Diz-nos que o patriarca,
depois de ter feito todo o seu povo e
gado – que era tanto – atravessar o baixio, permanece sozinho na margem
estrangeira. E pensa: o que o espera

no dia seguinte? Qual será a atitude
do seu irmão Esaú, ao qual roubara
a primogenitura? A mente de Jacob
é um turbilhão de pensamentos... E
quando anoitece, de repente um desconhecido apodera-se dele e começa
a lutar contra ele. O Catecismo explica: “A tradição espiritual da Igreja
divisou nesta narrativa o símbolo da
oração como combate da fé e vitória
da perseverança” (CIC, 2573).
Jacob lutou até ao romper da aurora, sem nunca se libertar das garras do seu adversário. No ﬁnal, foi
derrotado, atingido pelo seu rival no
nervo ciático, ﬁcando aleijado para

o resto da vida. Esse misterioso lutador pergunta ao patriarca o seu
nome, dizendo-lhe: “O teu nome
não será mais Jacob, mas Israel;
porque combateste contra Deus e
contra os homens e conseguiste resistir!” (Gn 32,29). Como se quisesse
dizer: nunca serás o homem que caminha assim, mas direito. Muda-lhe
o nome, muda-lhe a vida, muda-lhe
a atitude: chamar-te-ás Israel. Então
também Jacob pergunta: “Peço-te
que me digas o teu nome”. Ele não
lho revela, mas em troca abençoa-o.
E Jacob percebe que encontrou Deus
“face a face” (cf. Gn 32,30-31).

O “novo” Jacob recebe a bênção de Deus
Lutar com Deus: uma metáfora
da oração. Outras vezes, Jacob tinha-se mostrado capaz de dialogar com
Deus, de o sentir como uma presença amiga e próxima. Mas dessa noite, através de uma luta que durou
muito tempo e que o viu quase sucumbir, o patriarca saiu transformado. Mudança do nome, mudança do
modo de viver e mudança da personalidade: ele saiu transformado.
Desta vez já não é dono da situação
– a sua astúcia não serve – já não é
o estratega nem o homem calculista;
Deus o reconduz à sua verdade de
mortal que treme e tem medo, porque na luta Jacob sentiu medo. Pela
primeira vez Jacob nada mais tem
para apresentar a Deus a não ser a
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sua fragilidade e impotência, também os seus pecados. E é este Jacob
que recebe a bênção de Deus, com a
qual entra coxo na terra prometida:
vulnerável, e vulnerado, mas com
um coração novo. Certa vez, ouvi
um idoso dizer – um bom homem,
um bom cristão, mas um pecador
que tinha tanta fé em Deus –: “Deus
me ajudará; ele não me deixará sozinho. Entrarei no paraíso a coxear,
mas entrarei”. Anteriormente Jacob
era um homem seguro de si; ele conﬁava na sua própria astúcia. Era um
homem impermeável à graça, refratário à misericórdia; não sabia o que
era a misericórdia. “Aqui sou eu que
mando!”, pensava que não precisava de misericórdia. Mas Deus sal-

vou o que estava perdido. Ele o fez
entender que era limitado, que era
um pecador que precisava de misericórdia e salvou-o.
Todos nós temos um encontro
marcado com Deus de noite, na noite
da nossa vida, nas muitas noites da
nossa vida: momentos escuros, momentos de pecado, momentos de desorientação. Há ali um encontro com
Deus, sempre. Ele nos surpreenderá
quando menos esperamos, quando
nos encontramos verdadeiramente sozinhos. Nessa mesma noite,
lutando contra o desconhecido, tomaremos consciência de que somos
apenas pobres homens – ouso dizer “infelizes” – mas, precisamente
nessa altura, quando nos sentirmos

“pobres homens”, não deveremos
recear: porque, nesse preciso momento, Deus nos dará um novo
nome, que contém o sentido de toda
a nossa vida; ele mudará os nossos
corações e nos dará a bênção reservada para aqueles que se deixam
transformar por ele. Este é um bom
convite para nos deixarmos transformar por Deus. Ele sabe como fazer, porque conhece cada um de nós.
“Senhor, tu conheces-me”, todos nós
o podemos dizer. “Senhor, tu conheces-me. Transforma-me.”

Biblioteca do Palácio Apostólico
10 de junho de 2020
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VIDA CRISTÃ

Série Espaços Litúrgicos

Rádio Web Padre Thomas,
de Aragoiânia, já está funcionando
em caráter experimental

PRESBITÉRIO

Foto: Rudger Remígio

A partir desta edição vamos ter um espaço de formação em nosso
Jornal Encontro Semanal, uma série de textos falando sobre os espaços
litúrgicos: para que serve, qual o significado. O padre José Luiz da Silva,
reitor do Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney, irá nos ajudar a entender cada espaço dentro das nossas igrejas.
O formador, que também é um dos cerimoniários das grandes celebrações em nossa Igreja particular, começa sua explicação citando a Introdução Geral do Missal Romano que, em seu número 295, explica: “o
presbitério é o lugar onde sobressai o altar, onde se proclama a palavra
de Deus e onde o sacerdote, o diácono e os outros ministros exercem
as suas funções. Deve distinguir-se oportunamente da nave da igreja,
ou por uma certa elevação, ou pela sua estrutura e ornamento especial.
Deve ser suficientemente espaçoso para que a celebração da Eucaristia
se desenrole comodamente e possa ser vista”. É no presbitério que fica o
altar, a mesa da palavra, a cadeira do presidente da celebração e também
é onde se sentam os outros padres que estão concelebrando, os diáconos e os ministros extraordinários.
O padre José Luiz explica, ainda, que existe outro significado para a
palavra presbitério. Além de denominar um espaço litúrgico, ela significa
também o conjunto de padres de uma Igreja particular. Portanto, quando falamos “o presbitério da Arquidiocese de Goiânia”, é o mesmo que
dizer “os padres da Arquidiocese de Goiânia”.
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A Paróquia Santa Luzia, de
Aragoiânia, conta agora com uma
rádio web ainda em caráter experimental. O padre Amauri Mazzoleni, administrador paroquial,
explica como nasceu a ideia: “eu
nunca pensei em criar uma rádio.
Tudo começou em razão das inúmeras ações sociais realizadas aqui
na paróquia. Sempre que realizo
algo, procuro prestar contas, ser
transparente, coloco as fotos das
ações nas redes sociais, para mostrar aos doadores que as doações
chegaram a quem precisa. Marcelo
Wallece Santos publicou uma matéria em um jornal de Anápolis e
me sugeriu a implantação de uma
rádio web. Fiz reunião com o conselho, tendo a presença do jornalista para expor como funcionaria e
qual o custo. O conselho aprovou e
já encaminhamos para realização”.
A Rádio Web Padre Thomas,
como foi intitulada, já tem sua missão deﬁnida: evangelizar, educar,
levar cultura e prestar serviços de
utilidade pública à comunidade

em geral. Será uma rádio católica.
Conteúdos que serão produzidos e
veiculados pela Rádio Web Padre
Thomas: transmissão das missas,
momento dedicado a Nossa Senhora, Oração a Santa Luzia (padroeira de nossa paróquia), Evangelho
do Dia, participação das pastorais,
reza do terço, serviços de utilidade
pública, músicas religiosas, sertanejas e outras. Está no planejamento
inserir, na programação, esporte e
um momento com o padre Amauri
Mazzoleni.
“A Rádio Web recebeu o nome
Padre Thomas (Pe. Thomas Joseph
Anthony Murphy) para homenagearmos esse grande sacerdote, que
ainda hoje continua sendo muito
querido pelo povo de Aragoiânia”,
ressalta padre Amauri.
Conheça a nova rádio:
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.uc.
webradiopadrethomas
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LEITURA ORANTE

Acolher a Palavra:
quem tem ouvidos, ouça!
RONALDO ALVES DOS SANTOS (SEMINARISTA)
Seminário São João Maria Vianney

N

o próximo domingo, todos
nós, cristãos, somos convidados a reﬂetir sobre a importância e o signiﬁcado da
Palavra de Jesus, semeada muitas vezes
ao longo do caminho, fazendo referência a cidades que rejeitaram a Palavra
de Salvação. Algumas palavras caíram
sobre terrenos duros, pedregosos e espinhosos, mas existem as que caem em
corações bons e dão frutos.
É importante termos sempre a Palavra como referência fundamental. Uma
vez que a semente (Palavra) é lançada,
ela produz frutos no interior de todos
os que não têm um coração orgulhoso,

e sim daqueles que são abertos aos valores do Reino, que gravam em seu interior a mensagem de salvação, partilhando com os demais irmãos. Por isso, ao
ﬁnal, o Senhor vai dizer que “Quem tem
ouvidos, ouça” (Mt 13,9).
Que, em tempos de pandemia de covid-19, não endureçamos os nossos corações para que se tornem terra ariada, mas
que possamos ter um coração sensível à
Palavra do Senhor, abertos à sua vontade
e às suas propostas, com a ﬁnalidade de
alcançarmos o Reino. Esse é o desejo do
Senhor que, ao sair de casa, se depara com
uma grande multidão que vem em busca
de conforto nas Palavras do Mestre. Ele
entra na barca e anuncia a sua mensagem
a todos os povos, encorajando-os a não
desanimar e a serem perseverantes.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Os 2,16.17b-18.21-22; Sl 144(145); Mt 9,18-26; Mt 9,18-26. 3ª-f.: Os 8,4-7.11-13; Sl
113B(115); Mt 9,32-38. 4ª-f.: Os 10; Sl 104(105); Mt 10,1-7. 5ª-f.: Os 11,1-4.8c-9; Sl 79(80); Mt 10,7-15. 6ª-f.: Os
14,2-10; Sl 50(51); Mt 10,16-23. Sábado: Is 6, 1-8; Sl 92(93); Mt 10,24-33. Domingo: 15º Domingo do Tempo
Comum – Is 55, 10-11; Sl 64(65); Rm 8,18-23; Mt 13-1-23 ou mais breve 13,1-9 (Parábola do semeador).
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Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Mt 13,1-23 (Página 1363 – Bíblia
das Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: 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 e
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: Deus é o Rei do universo. Lembre-se
daquilo que ele 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 (como ajudar o
próximo, pedir perdão, falar sobre o amor de Deus, visitar
um doente etc.) e que isso seja resultado de sua oração.
15° Domingo do Tempo Comum – Ano A. Liturgia da
Palavra: Is 55,10-11; Sl 64 (65),10.11.12-13.14 (R/. Lc 8,8);
Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 (Parábola do semeador).
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