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PALAVRA DO ARCEBISPO

MEU SENHOR E
MEU DEUS
Queridos irmãos e irmãs,

N

o último dia 3 de julho,
a Igreja celebrou a festa litúrgica de São Tomé,
Apóstolo. Mesmo que a
celebração já tenha acontecido, gostaria de reﬂetir com vocês sobre alguns
elementos dos textos bíblicos lidos
naquele dia. O texto relata duas apaDOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
rições de Jesus, a primeira no Domingo da Ressurreição e a segunda “oito
dias depois” (Jo 20,26). Na primeira, Tomé não estava presente e, quando chegou, não acreditou e replicou: “Se eu não vir
a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas
marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não
crerei” (Jo 20,25). Na segunda aparição, ao tocar as marcas da
paixão, presentes no Corpo glorioso de Cristo, o apóstolo incrédulo faz um passo na fé e diz: “Meu Senhor e meu Deus”
(Jo 20,29). Sem nos deter em uma explicação exegética do texto, dele podemos colher algumas reﬂexões espirituais.
As feridas da paixão que Tomé tocou e que permitiram a
ele dar esse grande passo na fé, estavam presentes no Corpo
glorioso de Cristo, como perene sinal da sua paixão e dos
pecados da humanidade que ele carregou sobre si. O Corpo
de Cristo é a Igreja, a Esposa gloriosa do Cordeiro, Santa,
através da qual se revela ao mundo a glória de Jesus. Ela é
composta, porém, por membros que, na militância aguerrida,
caem e se ferem pelo pecado, contra o qual batalham sem cessar. Foi essa Esposa ferida que Jesus amou na cruz e por ela
deu sua vida e através da qual continua a resplandecer sua
glória no mundo.
Para fazermos um verdadeiro salto na fé é preciso, portanto, aprender a amar a Igreja e aceitar tocar as suas feridas. Isso
signiﬁca aceitar que nela a glória de Cristo resplandece e através dela ao mundo e, ao mesmo tempo, ela é marcada pelos
pecados dos seus membros militantes. Tocando essas mazelas
é que compreendemos a verdadeira força do Senhor, que age
no mundo por meio dos seus membros chagados. Quem não
aceita isso corre o risco de não acolher que o Deus onipotente
se fez fraco no presépio de Belém e no madeiro da Cruz, justamente para que a força do seu amor salvador se manifestasse
na sua fraqueza e na de seus membros.
Daqui podemos tirar duas conclusões práticas. A primeira
é que as fraquezas dos membros de Cristo não podem ser escusas para não crermos. Pelo contrário, elas são a maior prova
de que a Igreja é a Esposa de Cristo e, por meio dela, é ele
quem age. A segunda é que as chagas que nela vemos são,
em parte, as de cada um de nós, dos nossos pecados pessoais,
pois somos os membros desse Corpo Místico. Assim, amar
verdadeiramente a Igreja signiﬁca assumir a inalienável responsabilidade da própria conversão e santiﬁcação, sem acusações ou condenações àquela que Cristo amou e por quem se
entregou. Viva a Igreja!
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Editorial
Toda a Igreja de Goiânia é convocada a rezar pelos enfermos e pelas
pessoas que foram vitimadas pela covid-19. Em unidade, no dia 16 julho,
os sinos das nossas igrejas soarão em
homenagem a todas as vidas, numa
manifestação de solidariedade às vozes que se calaram. Rezaremos ainda
o Terço da Misericórdia pelas famílias enlutadas. Conﬁra reportagem
especial e a entrevista com o bispo
auxiliar Dom Moacir Silva Arantes,
nas páginas 4 e 5. Nesta edição também trazemos a iniciativa realizada
pelos jovens do grupo Guardiões do
Amor Maior que, neste período de

pandemia, estão rezando em frente a
hospitais pelos pacientes de covid-19
e pelos proﬁssionais da saúde. A exposição inédita do medalhão que
deu origem à Romaria do Divino
Pai Eterno, em Trindade, no encerramento da novena deste ano, também
é destaque da edição.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Setor Juventude realiza catequeses
virtuais sobre a Teologia do Corpo
O Setor Juventude da Arquidiocese
de Goiânia está realizando uma série de
catequeses sobre a Teologia do Corpo, de
São João Paulo II.
Aprendemos que o homem carrega
no íntimo do seu coração o desejo de se
conhecer e conhecer a Deus. A revelação em plenitude das naturezas humana e divina se deu por meio do próprio
Deus, que desejou se revelar, assumindo
a condição humana, tendo em Jesus Cristo a revelação plena de quem nós somos.
Compreendendo o mistério da encarnação e como o corpo humano revela o
próprio Deus, o papa João Paulo II apresentou, durante seu pontiﬁcado, uma
série de catequeses sobre a redescoberta

do signiﬁcado de toda a existência e da
verdadeira expressão do amor – a Teologia do Corpo.
A iniciativa das catequeses surgiu
pensando na necessidade do jovem que
também quer buscar as respostas da sua
própria existência, principalmente nestes
tempos de deturpação da pessoa humana.
Já foi realizada a primeira catequese,
que se encontra disponível no canal do
Youtube do Setor Juventude (youtube.
com/setorjuventudegyn), e as próximas
ocorrerão no canal da Arquidiocese de
Goiânia, na primeira sexta-feira de cada
mês, às 20h.
Texto: Samara Socorro – Setor Juventude
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Marcando os 180 anos de Devoção ao Pai Eterno,
medalhão é exposto pela primeira vez

Fotos: Wesley Fabrisio Vaz Cardoso

2019. Como um verdadeiro romeiro do
Pai Eterno, ele deixou, além de saudade,
um grande legado e é lembrado por todos os ﬁéis com muito carinho.

D

Foto: Arquivo Guardiões

evido à atual situação de
pandemia, não foi possível a
realização da Romaria 2020.
Mesmo assim, a novena foi
realizada no Santuário-Basílica do Divino Pai Eterno e transmitida por diversos
meios de comunicação. Os romeiros puderam rezar e se manter em comunhão,
celebrando os 180 anos da devoção.
Quem assistiu à celebração da Missa
de Encerramento da Novena em comemoração aos 180 anos da devoção ao
Divino Pai Eterno, realizada no ﬁnal da
tarde do último domingo, dia 5, no Santuário-Basílica de Trindade (GO), pôde
perceber algo inédito: pela primeira vez,
o medalhão original, com a imagem da
Santíssima Trindade coroando a Virgem
Maria, ﬁcou exposto no altar. O medalhão original, assim como a primeira
imagem do Divino Pai Eterno, ﬁca guardado no Santuário-Basílica e somente o
reitor tem acesso. Encontrado pelo casal
Constantino Xavier e Ana Rosa, por volta de 1840, o medalhão foi o que originou a devoção ao Divino Pai Eterno.
“Nunca mostramos este medalhão
antes e dessa forma. Hoje, ele está aqui
exposto para que nós saibamos que na
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pequenez, na humildade, Deus manifestou sua misericórdia. Quando eles acharam o medalhão, começaram a rezar
em casa. Depois, ﬁzeram uma palhoça,
construíram uma capela e só em 1912,
quando os Missionários Redentoristas já
estavam por aqui é que foi construída a
Igreja Matriz. Posteriormente, veio este
Santuário-Basílica e, agora, estamos com
o desaﬁo de erguer o novo Santuário.
Que nós possamos adorar a Deus, em
seus pequenos sinais, como este medalhão. Que nós entendamos que Deus nos
ama e que ele está em nossa vida. Que
Maria Santíssima interceda e nos faça
merecedores das bênçãos e promessas
divinas”, aﬁrmou o reitor do Santuário-Basílica do Divino Pai Eterno, Pe. Robson de Oliveira, durante sua homilia.
Além do medalhão exposto, ao ﬁnal
da Santa Missa, foi concedida a Bênção
da Saúde, feita do lado de fora do Santuário. Nesse momento, o padre Jesus
Flores traçou o sinal da cruz sobre a cidade de Trindade, com a intenção de
abençoar todos os devotos do Pai Eterno.
Aconteceu, ainda, uma bela homenagem ao missionário redentorista Pe.
Ângelo Licati, falecido em setembro de

UM ANO JUBILAR
O bispo auxiliar da Arquidiocese
de Goiânia, Dom Levi Bonatto, presidiu a Missa Solene da Festa do Divino Pai Eterno, no domingo, dia 5, pela
manhã. Concelebraram os padres Robson de Oliveira e Marcelino Ferreira,
respectivamente, reitor e prefeito do
Santuário-Basílica.
Dom Levi iniciou sua homilia fazendo
memória dos romeiros. “Este ano, para o
Divino Pai Eterno, é um Ano Jubilar... 180
anos de graças vindas da descoberta deste medalhão tão querido por todos nós,
que somos romeiros do Pai Eterno. Mas
onde estão os romeiros? Em suas casas,
fazendo uma peregrinação diferente, sem
poder receber, como todos os anos, os benefícios dos sacramentos no Santuário.
Mas sem desanimar, o romeiro volta o
seu olhar para o Pai e, mesmo reclamando, coloca no seu coração a certeza de
que, no ano que vem, estará aqui com milhares de pessoas aos pés do Pai Eterno.”

O bispo fez também uma reﬂexão
sobre o Evangelho. “No Evangelho da
missa de hoje, Jesus revela-se às pessoas
simples. Tudo procede do Pai: Jesus, o revelador, dá graças ao Pai por poder ser
aquele que revela. E já está previsto nos
planos de Deus que Jesus esconda essas
coisas dos sábios e entendidos, pois eles
creem que já sabem tudo e que o sabem
melhor do que ninguém. Jesus revelará essas coisas às pessoas simples, quer
dizer, aos que não são especialistas na
doutrina dos doutores da lei, os que são
pobres em espírito, os doentes, os que
têm necessidade de médicos, os que estão malvestidos e são inferiorizados, os
que são como ovelhas sem pastor. Esses
pobres têm um espírito aberto, um espírito que não está completamente obstruído com mil teorias, ainda que sejam
desprezados pelos sábios e entendidos.
Deus escolheu-os como destinatários da
sua revelação.”
Ao ﬁnal, as pessoas que assistiram
à celebração, pelos meios de comunicação, foram abençoadas com a primeira
imagem feita do Pai Eterno, onde se
pode ver a Santíssima Trindade coroando Nossa Senhora.

Guardiões do Amor Maior rezam em frente a hospitais
O grupo Guardiões do Amor Maior,
do Santuário de Adoração Perpétua
Sagrada Família (Vila Canaã, Goiânia),
assumiu nova missão neste período de
pandemia. Está fazendo momentos de
oração em frente aos hospitais que estão
atendendo pacientes da covid-19.
Essa ação de rezar em frente aos hospitais está sendo realizada periodicamente em quatro instituições de Goiânia,
em uma de Matrinchã (GO) e outra de
Canarana (MT) e será ampliada. “É nosso objetivo inspirar iniciativas idênticas,
para que diversos grupos assumam esse
propósito de manifestar amor ao próximo também por meio da oração”, enfatiza um dos coordenadores dos Guardiões
do Amor Maior, Eduardo Di Paula.

HOSPITAL AGRADECE
O Hospital do Coração Anis Rassi
fez referência ao trabalho do grupo no
Instagram, num gesto de reconhecimento, e a Ahpaceg (Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade
do Estado de Goiás) repostou: “... têm
se reunido em frente ao nosso hospital para rezar pelos nossos pacientes e
proﬁssionais de saúde. Trata-se de um
grande gesto de fé e solidariedade, que
tem nosso total apoio! Desde agosto
de 2019, o grupo Guardiões do Amor
Maior, idealizado por Fernando Bacelar, atua em nossa instituição levando
mensagens de otimismo, acolhimento
e esperança aos nossos pacientes, por
meio da música, de palestras e orações”.

AO ENCONTRO DOS IRMÃOS NAS RUAS
O grupo atua junto a pessoas em
situação de rua, desde 2005 (conhecido como Anjos das Ruas), oferecendo
orientações espiritual e psicológica, refeições, doações de roupas e itens de higiene pessoal. “A proposta é ser ponto
de conexão entre quem precisa de ajuda
e quem pode ajudar. Após serem criados vínculos com os assistidos, são oferecidas a eles oportunidades para tratamento de doenças e dependências químicas e também de inserção no mundo
do trabalho. Tudo isso é possível graças
ao apoio de instituições parceiras, como
clínicas e empresas”, como ressalta Fernando Bacelar.
Contato: (62) 98517-0291
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MOMENTO DE ORAÇÃO PELAS
VÍTIMAS DA COVID-19
FÚLVIO COSTA

O

próximo dia 16 de julho ﬁcará marcado na
memória da Arquidiocese de Goiânia como
a data em que todos paramos
para rezar por aqueles que sofreram com as consequências da
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pandemia do coronavírus. Às
15h desse dia, os sinos de nossas igrejas tocarão suplicando a
Deus o conforto para os familiares e a felicidade eterna para os
falecidos. Cinco minutos depois
do badalar dos sinos, haverá um
momento de oração do Terço da
Misericórdia e homenagem aos

irmãos e irmãs que partiram na
esperança da ressurreição.
O terço será conduzido pelo
bispo auxiliar de Goiânia, Dom
Moacir Silva Arantes, direto do
Carmelo da Santíssima Trindade e da Imaculada Conceição,
em Trindade (GO). O momento
será transmitido ao vivo pelas
redes sociais da Arquidiocese de
Goiânia. “A expectativa é de que
as paróquias e comunidades que
possuem os sinos acolham esse
chamamento à solidariedade e à
oração. Que os sacerdotes e ﬁéis,
neste dia, elevem suas orações
em sufrágios das almas dos falecidos e supliquem o conforto
das famílias enlutadas”, aﬁrmou,
em entrevista, Dom Moacir. Ele
ressaltou ainda que as paróquias
que não tiverem os sinos poderão
reproduzir os sons deles por seu
sistema de áudio.
O momento integra o Projeto
Somos Um, iniciativa com essência solidária, cujo objetivo é 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, suscitando o cuidado e
a responsabilidade com o outro,
a partir do relacionamento entre
as pessoas.
A data escolhida, 16 de julho,
dia de Nossa Senhora do Carmo,
foi proposital, segundo Dom
Moacir, porque a devoção a ela
está ligada à busca dos eremitas
por oração, que se dirigiram ao
Monte Carmelo, na Terra Santa.
“A oração é um meio eﬁcaz de
colaborarmos não somente com
a conversão, mas também com
a transformação da realidade”,
destacou.
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Entrevista
Dom Moacir Silva Arantes
Bispo Auxiliar de Goiânia

Abaixo, reproduzimos, na íntegra, a entrevista com Dom Moacir Silva Arantes, que nos explica o sentido do momento de oração pelas vítimas da covid-19.
1 – Por que o badalar dos sinos para dar início ao momento arquidiocesano
de oração pelas vítimas da covid-19? Qual o significado dos sinos para a nossa
Igreja?
Os sinos, na Igreja, desde o século V, sempre foram vistos como uma forma de comunicação. Era o chamamento para os momentos da vida comunitária
dentro dos mosteiros. Depois, começaram a ser utilizados nas paróquias para
comunicar os momentos de oração nas igrejas, sobretudo a Santa Missa. Seu
som também era utilizado para comunicar as festas da comunidade (repicado e
toque mais alegre) e momentos de tristeza, como os funerais. Até hoje, para nós,
católicos, os sinos são tocados para chamar nossa atenção para tempos importantes (consagração, presença do Santíssimo Sacramento, a hora da Missa e do
Angelus). Existe, inclusive, a bênção própria para sinos de igrejas.
No dia 16 de julho, os sinos, uma vez mais, nos chamarão para um momento
de oração; a oração solidária pelas famílias enlutadas que perderam entes queridos vitimados pela covid-19, fazendo também com que as pessoas se lembrem,
ao som dos sinos, das vozes que se calaram e não podem ser esquecidas.
2 – Qual a expectativa da Arquidiocese com relação à participação das paróquias
na iniciativa? E as paróquias que não têm sinos, como podem participar?
A expectativa é de que as paróquias e comunidades que possuem os sinos
acolham este chamamento à solidariedade e à oração. Que os sacerdotes e ﬁéis,
neste dia, elevem suas orações em sufrágios das almas dos falecidos e supliquem
o conforto das famílias enlutadas. As paróquias que não tiverem os sinos poderão reproduzir os sons deles por seu sistema de áudio.
3 – É um momento de rezar juntos, mas também de sofrer juntos? Como a Arquidiocese define esta iniciativa?
A oração de Jesus, realizada na proximidade de sua partida, foi este pedido
aos discípulos “Que sejam um”. Não podemos ser solidários apenas com os que
conhecemos pessoalmente. Nossa solidariedade não deve esperar o sofrimento
chegar à nossa carne para nos dispormos a ir ao encontro dos que sofrem. A
pandemia nos chama a um grande movimento de solidariedade diante do sofrimento de toda a humanidade e, principalmente, das pessoas em situação de
maior vulnerabilidade. Pois, se estamos todos enfrentando a mesma tempestade, não estamos todos no mesmo tipo de barco. Alguns estão isolados em grandes barcos tranquilos e outros estão em pequenas canoas e não podem suportar
o momento. Sofrer juntos signiﬁca sentir em nós a dor do outro e permitir que
essa dor, como o samaritano, nos mova para agirmos com misericórdia.
4 – Por que Nossa Senhora do Carmo é uma inspiração para este momento?
A data foi escolhida porque a devoção a Nossa Senhora do Carmo está ligada à busca dos eremitas por oração, que se dirigiram ao Monte Carmelo, na
Terra Santa. A oração é um meio eﬁcaz de colaborarmos não somente com a
conversão, mas também com a transformação da realidade. E esta pandemia
nos chama de forma especial à oração como meio de apoiar os esforços médicos,
as iniciativas governamentais, confortar as famílias que sofrem, suplicar a cura
dos enfermos e a salvação dos que partiram. E lá Nossa Senhora apareceu a um
eremita dando-lhe o escapulário como um sinal de aliança com ela para aqueles
que não querem se perder nos perigos, querem viver a paz e o amor eterno.
5 – A iniciativa nos convida à unidade. É essa a essência do Projeto Somos Um?
O Projeto Somos Um tem em sua essência a busca pela unidade na ação de
cuidado com a vida que a Igreja Arquidiocesana realiza através de suas paróquias, de seus sacerdotes, de seus ﬁéis. Precisamos lembrar que todos são a
mesma e única Igreja Particular. É preciso entender que ações isoladas podem
produzir frutos, mas sempre serão menores do que os frutos produzidos por
ações coordenadas. O projeto procura integrar as diversas frentes de evangelização por meio da ação social e caritativa, apoiando cada ação nas paróquias e
incrementando ainda mais aquilo que já acontece, para fazermos, como lembra
o papa, “mais e melhor”.
6 – Qual conduta social que a Igreja aconselha neste momento? Concorda com o
uso de máscaras, distanciamento?
As palavras de Dom Washington no ﬁnal da missa do 14º Domingo do Tempo Comum, na Catedral, já apontam a direção. A Igreja entende e apoia a busca
da sociedade e de suas estruturas governamentais legítimas por projetos e orientações para preservar a vida do maior número de pessoas possíveis. Por isso,
sem renunciar ao seu direito de evangelizar e cuidar, ela acolhe as orientações e
procura realizar sua missão a partir delas. Lendo as orientações que a Arquidiocese encaminha após cada novo decreto, pode-se ver que há um apoio reﬂexivo
às orientações sanitárias, como o uso de máscaras, distanciamento social, higienização etc. A Bíblia lembra-nos que Deus também age através da medicina (Eclo
38,1-15) e espera o respeito devido aos médicos e às suas legítimas orientações
em vista da cura dos doentes.
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CATEQUESE DO PAPA

ORAÇÃO N. 7

Estimados irmãos e irmãs!

N

o nosso itinerário sobre o
tema da oração, damo-nos
conta de que Deus nunca
gostou de lidar com orantes
“fáceis”. Nem sequer Moisés será um
interlocutor “fraco”, desde o primeiro
dia da sua vocação.
Quando Deus o chama, Moisés é humanamente “um fracasso”. O livro do
Êxodo representa-o na terra de Madian
como um fugitivo. Quando era jovem
sentiu piedade pelo seu povo, pondo-se
também da parte dos oprimidos. Mas
depressa descobre que, apesar das boas
intenções, das suas mãos não brota justiça, mas, pelo contrário, violência. Eis
que se desintegram os sonhos de glória:
Moisés já não é um funcionário promissor, destinado a uma carreira rápida,
mas alguém que perdeu oportunidades,
e que agora apascenta um rebanho que
nem sequer é seu. E é precisamente no
silêncio do deserto de Madian que Deus
convoca Moisés para a revelação da sarça ardente: “‘Eu sou o Deus do teu pai,
o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob’.
Moisés escondeu o rosto, pois não se
atrevia a olhar para Deus” (Ex 3,6).
A Deus que fala, que o convida a
cuidar novamente do povo de Israel,
Moisés opõe os seus receios e as suas
objeções: não é digno daquela missão,
não conhece o nome de Deus, os israelitas não acreditarão nele, tem uma
língua que gagueja... E assim muitas
objeções. A palavra que ﬂoresce mais
frequentemente nos lábios de Moisés,
em cada oração que dirige a Deus, é
a pergunta: “Por quê?”. Por que me
enviastes? Por que quereis libertar
este povo? No Pentateuco há até um
trecho dramático, onde Deus repreende Moisés pela sua falta de conﬁança,
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falta que o impedirá de entrar na terra
prometida (cf. Nm 20,12).
Com esses temores, com esse coração que muitas vezes vacila, como pode
Moisés rezar? Na verdade, Moisés parece um homem como nós. E isto também
acontece a nós: quando temos dúvidas,
como podemos rezar? Nós conseguimos
rezar. E é com a sua fraqueza, e também
com a sua força, que ﬁcamos impressionados. Apesar de ser encarregado por
Deus de transmitir a Lei ao seu povo,
de ser fundador do culto divino, de ser
mediador dos mistérios mais altos, contudo não deixa de manter estreitos vínculos de solidariedade com o seu povo,
especialmente na hora da tentação e do
pecado. Sempre ligado ao seu povo.
Moisés nunca perdeu a memória do seu
povo. E esta é uma grandeza dos pastores: não esquecer o povo, não esquecer
as raízes. É isto que Paulo diz ao seu
amado jovem bispo Timóteo: “Recorda
a tua mãe e a tua avó, as tuas raízes, o
teu povo”. Moisés é tão amigo de Deus
que pode falar com Ele face a face (cf.
Ex 33,11); e permanecerá tão amigo dos
homens que sentirá misericórdia pelos
seus pecados, pelas suas tentações, pela
inesperada nostalgia que os exilados
têm em relação ao passado, lembrando-se de quando estavam no Egito.
Moisés não nega a Deus, mas também não nega o seu povo. É coerente
com o seu sangue, é coerente com a voz
de Deus. Portanto, Moisés não é um líder
autoritário nem despótico; pelo contrário, o Livro dos Números deﬁne-o “mais
humilde e paciente do que qualquer homem sobre a terra” (cf. 12,3). Apesar da
sua condição privilegiada, Moisés não
deixa de pertencer àquele grupo de pobres em espírito que vivem fazendo da
conﬁança em Deus o viático do próprio
caminho. Ele é um homem do povo.

“Os pastores são pontes
entre o povo a que
pertencem e Deus, a quem
pertencem por vocação”
Assim, a forma mais adequada de
Moisés rezar será a intercessão (cf. Catecismo da Igreja Católica, 2574). A sua
fé em Deus é uma só com o sentido de
paternidade que nutre pelo seu povo.
Habitualmente, a Escritura representa-o
com as mãos erguidas para o alto, para
Deus, como se servisse de ponte com a
sua pessoa entre o céu e a terra. Até nos
momentos mais difíceis, até no dia em
que o povo rejeita a Deus e a ele mesmo
como guia, fazendo um bezerro de ouro,
Moisés não quer pôr de lado o seu povo.
É o meu povo. É o seu povo. É o meu
povo. Não nega a Deus ou ao povo. E diz
a Deus: “Este povo cometeu um grande
pecado: fez para si mesmo um deus de
ouro. Rogo-vos que lhe perdoeis este pecado! Caso contrário, apagai-me do livro
que escrevestes!” (Ex 32,31-32). Moisés
não permuta o povo. Ele é a ponte, ele é o
intercessor. Ambos, o povo e Deus, e ele
está no meio. Ele não vende o seu povo
para fazer carreira. Não é um carreirista,
é um intercessor: pelo seu povo, pela sua
carne, pela sua história, pela sua gente e
por Deus que o chamou. É a ponte. Que
bom exemplo para todos os pastores
que devem ser “ponte”. É por isso que
se chamam pontifex, pontes. Os pastores
são pontes entre o povo a que pertencem
e Deus, a quem pertencem por vocação.
Assim é Moisés: “Perdoai, Senhor, o seu
pecado, pois se não perdoares, apagai-me do livro que escrevestes. Não quero
fazer carreira com o meu povo”.

Foto: Rudger Remígio

A oração de Moisés

E essa é a oração que os verdadeiros
ﬁéis cultivam na sua vida espiritual.
Embora experimentem as falhas das
pessoas e a sua distância de Deus, esses ﬁéis orantes não as condenam, nem
as rejeitam. A atitude de intercessão
é própria dos Santos que, à imitação
de Jesus, são “pontes” entre Deus e o
seu povo. Nesse sentido, Moisés foi o
maior profeta de Jesus, nosso defensor
e intercessor (cf. Catecismo da Igreja
Católica, 2577). E também hoje, Jesus
é o pontifex, ele é a ponte entre nós e
o Pai. E Jesus intercede por nós, mostra ao Pai as feridas que são o preço da
nossa salvação e intercede. E Moisés é
a ﬁgura de Jesus que reza por nós hoje,
ele intercede por nós.
Moisés exorta-nos a rezar com o
mesmo fervor de Jesus, a interceder
pelo mundo, a recordar que ele, apesar
de todas as suas fragilidades, pertence sempre a Deus. Todos pertencem a
Deus. Os piores pecadores, as pessoas
mais perversas, os líderes mais corruptos, são ﬁlhos de Deus e Jesus sente
isso e intercede por todos. E o mundo
vive e prospera graças à bênção dos
justos, à oração de piedade, essa oração
de piedade que o santo, o justo, o intercessor, o sacerdote, o bispo, o papa,
o leigo, qualquer batizado, eleva incessantemente pelos homens, em todos os
lugares e épocas da história. Pensemos
em Moisés, o intercessor. E quando
temos vontade de condenar alguém e
nos irritamos interiormente – irritar-se
faz bem, mas condenar não – intercedemos por ele: isso ajuda-nos muito.
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VIDA CRISTÃ

Foto: Rudger Remígio

Série Espaços Litúrgicos

O ALTAR

Nesta edição, em que apresentamos o segundo tema da nossa série sobre os
espaços litúrgicos, o padre José Luiz da Silva, reitor do Seminário São João Maria
Vianney, nos orienta sobre o altar:
Segundo o venerável costume da Igreja, seja uma mesa de pedra “e pedra
natural”, mas pode ser, também de outro material “digno, sólido e esmeradamente trabalhado” (IGMR, 301). A primeira orientação é que cada igreja tenha
um altar fixo, isto é, “quando é construído de tal forma que esteja unido ao pavimento. Nos demais lugares, o altar pode ser móvel construído com material
nobre e sólido. “O Altar ocupe um lugar que seja de fato o centro para onde
espontaneamente se volte a atenção de toda a assembleia dos fiéis” (IGMR, 299).
Na celebração Eucarística o centro é o altar. “O altar dentro da igreja goza da
mais alta dignidade, merece toda honra e distinção, pois nele se realiza o Mistério Pascal de Cristo, do qual é símbolo por excelência” (GLP, p. 105).
“...simboliza o próprio Cristo”
Entende-se por “distinção” o ornato do próprio altar e não panos e flores. Isso
porque o altar é “onde se torna presente o sacrifício da cruz”. Nele recebem-se
as oferendas, o pão e o vinho, frutos da terra, da videira e do trabalho humano,
que vão se transformar em Corpo e Sangue de Cristo. O altar também é “a mesa
do Senhor na qual o povo de Deus é convidado a participar por meio da missa; é
ainda o centro da ação de graças que se realiza pela a Eucaristia” (IGMR, 296). Na
teologia simbólica, “O altar simboliza o próprio Cristo” (GPL, p. 105). Nas orações
do Ritual de dedicação das igrejas, essa dimensão simbólica fica bem evidente.
DEDICAÇÃO
Na celebração de dedicação, o altar é aspergido, ungido, incensado e vestido. Nota-se uma estreita relação com a ordenação do presbítero e com o presbítero, ou seja, o padre. O padre e o altar são um amor eterno, porque o sacrifício do Filho de Deus realiza-se na pessoa do padre agindo na pessoa de Cristo.
Ambos, de modo diferente, estão sobre o altar, um para dar-se em alimento,
Jesus; o outro para servir, o padre. Em sinal de reverência sacrifical, “os padres e
os diáconos beijam o altar no início e no fim de cada celebração”. Para entender
melhor o que foi explicado, você pode fazer a experiência: assim que passar a
pandemia, ao chegar na igreja, vá até o altar, faça uma reverência, aproxime-se,
observe e toque o altar. Agora, por favor, não faça isso na hora da missa!
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Ligue e marque seu horário.
É gratuito!
A Paróquia Nossa Senhora
da Assunção, por intermédio
da Associação Assunção, acaba de lançar o projeto Escuta
do Bem, que consiste em oferecer aos idosos uma escuta
acolhedora, empática e solidária. Voluntários fazem ligações
para pessoas com 60 anos ou
mais, que se encontram em isolamento social, em função da
pandemia da covid-19.
O objetivo da iniciativa,
como explica o pároco, padre
Marcos Rogério, “é colaborar
para que esses idosos passem
por esse momento tão desaﬁa-

dor de forma mais tranquila,
sentindo-se acolhido e, portanto, com maior bem-estar”. A
iniciativa terá como facilitadora a psicóloga Dra. Thaís Cristine Rodrigues Ferreira (CRP
09/013594). Ligue e marque seu
horário, entre 8h e 17h.
Outro projeto que é mantido pela Associação Assunção,
voltado a pessoas com 60 anos
ou mais, é o Centro de Convivência de Idosos Assunção,
que tem como objetivo contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e
autônomo.

Para obter mais informações,
entre em contato: (62) 3208-9697
contato@nossasenhoradaassuncao.com.br

10/07/2020 16:02:28

Julho de 2020

Arquidiocese de Goiânia

8

LEITURA ORANTE

“O trigo, porém, guardai-o
no meu celeiro” (Mt 13,30)

N

2. Leitura: leia com calma, em voz baixa e depois em silêncio. Preste atenção em cada palavra do texto. Leia várias
vezes, sempre com bastante atenção.

JOIO

TRIGO

trigo ou joio. Desse modo, se estivermos
no caminho errado, há a possibilidade de
uma conversão. Por isso, convido você a
rever suas atitudes e observar. Você está
sendo trigo ou joio? Se estiver no caminho
certo, continue, mas se está no caminho
errado, busque uma mudança de vida o
quanto antes.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Is 1,10-17; Sl 49(50); Mt 10,34-11,1. 3ª-f.: Is 7,1-9; Sl 47(48); Mt 11,20-24.
4ª-f.: Is 10,5-16; Sl 93(94); Mt 11,25-27. 5ª-f.: Zc 2,14-17 Cânt.: Lc 1,46-55; Mt 12,46-50. 6ª-f.: Is 38,16.21-22.7-8; Cânt.: Is. 38,10-16; Mt 12,1-8. Sábado: Mq 2,1-5; Sl 9B(10); Mt 12,14-21. Domingo: 16º Domingo do Tempo Comum – Sb 12,13.16-19; Sl 85(86); Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 ou mais breve 13,24-30.
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Texto para oração: Mt 13,24-30 (página 1364 – Bíblia das
Edições CNBB)
1. Preparação: reserve um tempo longo para rezar sozinho, desligando o celular e tudo que possa retirar sua
atenção deste momento. Crie um ambiente orante e faça
sua oração inicial.

MAGNO VALIM MACENA (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

o Evangelho de Mateus, Jesus
conta a parábola do joio e do
trigo. Um pouco mais à frente,
ele a explica (cf. Mt 13,36-43).
Os cristãos devem ser espelhos para os
demais, pois se o cristão não der expemplo
para os outros, não está desempenhando
o seu papel. Cada um deve produzir frutos para o Reino dos Céus. Se não produz
frutos, está sendo joio na vida dos outros.
Cada um de nós, durante toda a nossa
vida, deve produzir frutos. Se uma pessoa não produz frutos, ela é como o joio
que é cortado e jogado no fogo, mas se
produz, os seus frutos são guardados no
celeiro. Sempre devemos reavaliar nossas
atitudes para observar se estamos sendo

Siga os passos para a leitura orante:

3. Meditação: perceba alguma palavra ou frase que fale
mais forte ao seu coração. Repita-a várias vezes, sem se
cansar. Deixe-a falar. Saboreie a Palavra em seu coração,
como um alimento saboroso em sua boca. Se essa Palavra o ﬁzer lembrar de outras, de outra parte da Bíblia,
deixe-as ecoar dentro de você.
4. Oração: não é hora de reﬂetir. Agora é hora de elevar ao
coração de Deus aquilo que a Palavra meditada trouxe
em seu coração. Fale com Deus, com a Palavra que você
escutou. Ofereça a ele o sentimento causado pela Palavra.
5. Contemplação: permaneça em Deus, colocando seus
olhos ﬁxos na Palavra dele.
16° Domingo do Tempo Comum – Ano A. Liturgia da
Palavra: Sb 12,13.16-19; Sl 85 (86),5-6.9-10.15-16a (R/. 5a);
Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 (Semente boa e má).
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