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PALAVRA DO ARCEBISPO

Editorial

A

Arquidiocese de Goiânia,
neste momento em que a
pandemia da covid-19 é uma
fonte de dor que afeta todas
as pessoas, compadecida do sofrimento de tantas famílias que perderam
seus entes queridos, promoveu, no dia
16 de julho, dia de Nossa Senhora do
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Carmo, o badalar dos sinos de suas
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
igrejas, seguido de um momento de
oração, suplicando a Deus o conforto
para os familiares e a felicidade eterna para os falecidos.
A iniciativa é parte do “Projeto Somos Um”, uma iniciativa
com essência solidária com a ﬁnalidade de destacar o trabalho
já desenvolvido pela Igreja em Goiânia e, a partir da proximidade, do diálogo e do espírito de comunhão com toda a sociedade,
potencializar as ações, causando impacto positivo sobre todos os
envolvidos, pelo bem comum.
O foco do projeto é suscitar o cuidado e a responsabilidade
com o outro, a partir do relacionamento entre as pessoas. A base
do projeto consolida-se na consciência social espiritual e no cuidado com a vida em todas as suas instâncias, de forma permanente e, especialmente, neste difícil período de pandemia, no
aprendizado e na criatividade no período pós-pandemia.
Como disse Dom Moacir, em sua entrevista publicada na última edição de nosso jornal:
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, com um 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.
Assim, mesmo que a atividade proposta no dia 16 de julho já
tenha passado, podemos continuar a nos unir em oração. Todas
as vezes que ouvirmos o badalar dos sinos em nossas igrejas,
poderíamos fazer uma pequena oração e oferecê-la na intenção
dos que sofrem e pelos falecidos, na certeza de compartilharmos
não somente as alegrias e as esperanças, mas também as dores e
saudades, pois em Cristo somos um.

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
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ferido de morte pelo crime ambiental”,
denuncia o arcebispo, em seu artigo. E
ele faz um apelo. “Como cristãos, desejamos nos unir a todos aqueles que defendem a vida, independentemente de
sua cor, etnia, religião, condição social
ou opção política.” Ser cristão é cuidar
da vida do nosso planeta também.
Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Série Espaços Litúrgicos

Mesa da Palavra (ambão)
Foto: Rudger Remígio

Queridos irmãos e irmãs,

Tudo neste mundo é interligado.
Papa Francisco, em sua Carta Encíclica,
aﬁrma que “nos esquecemos de que nós
mesmos somos terra (cf. Gn 2,7). O nosso
corpo é constituído pelos elementos do
planeta; o seu ar permite-nos respirar, e
a sua água viviﬁca-nos e restaura-nos”
(Laudato Si’, n. 2). Dom Washington Cruz
reforça esse pensamento em artigo publicado no Jornal O Popular, do dia 13 de
julho. “O grito pela vida e a defesa das
comunidades indígenas e quilombolas
também são causas da Igreja.” Enquanto nos preocupamos com o avanço da
covid-19, que não é menos importante,
o Cerrado brasileiro vem sendo brutalmente devastado. “Também o Cerrado é

Dando sequência à série de textos sobre espaços litúrgicos que
estamos publicando, o padre José Luiz da Silva (reitor do
Seminário São João Maria Vianney) nos orienta sobre o
terceiro tema: a mesa da Palavra – o ambão.
O ambão é a mesa da Palavra, assim
como o altar é a mesa da Eucaristia.
Trata-se um móvel colocado à direita
ou à esquerda do altar, onde é depositado o lecionário – livro que contém
as leituras na seguinte ordem: primeira
leitura, salmo, segunda leitura e Evangelho, isso para o domingo. Reserva-se
uma dignidade maior na proclamação
do Evangelho.
Na proclamação do Evangelho usa-se, conforme o tempo, o evangeliário
– livro que contém os textos sagrados
tirados do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Todas essas leituras
são proclamadas na mesa da Palavra
(ambão).
Na Introdução Geral ao Missal Romano (IGMR), aﬁrma-se que: “A dignidade da Palavra de Deus requer um lugar condigno de onde possa ser anunciada e para onde se volte a atenção

dos ﬁéis, no momento da liturgia da
Palavra” (IGMR, 309). A Igreja orienta
que seja “uma estrutura estável e não
uma simples estante móvel. Seja colocado no espaço de forma que os leitores
possam ser vistos e ouvidos com facilidade” (IGMR, 309).
QUAL O SIGNIFICADO DA
MESA DA PALAVRA?
No Guia Litúrgico Pastoral (GLP),
explica-se que “segundo a tradição
cristã, faz referência ao sepulcro vazio, ao lugar da ressurreição e do
anúncio do Cristo vivo” (GLP. p. 104).
Desse modo, a mesa da Palavra nos
indica que Cristo ressuscitou e deixou
sua Palavra para alimentar a vida dos
ﬁéis. A Palavra de Deus é viva, eﬁcaz
e ao ser proclamada anuncia a Páscoa
de Nosso Senhor Jesus Cristo, para
nossa salvação.
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O eco dos sinos se uniu às nossas preces
ELIANE BORGES

Como uma orquestra tocando
para os céus, os sinos das
nossas igrejas anunciaram
que Toda Vida nos Toca.

O

se, para que todos pudessem participar do momento de oração. O
Carmelo foi o lugar escolhido para
rezar o terço porque celebramos, no
dia 16 de julho, a memória de Nossa Senhora do Carmo, um dos títulos atribuídos a nossa mãe, Maria
Santíssima.
Durante a transmissão, inúmeras
intenções foram enviadas pelos que
acompanhavam, com palavras de fé,
esperança e consolação. Cada paróquia arquidiocesana rezou o Terço
da Misericórdia em suas igrejas, reunindo ﬁéis no mesmo horário, geralmente com Adoração ao Santíssimo,
obedecendo às normas sanitárias
deste tempo de pandemia.

Foto: Rudger Remígio

Foto: Pascom - São Paulo Apóstolo

dia 16 de julho de 2020 ﬁcará marcado na vida da
Igreja de Goiânia, com
uma memória singular.
Foi o dia em que os sinos das igrejas
da nossa arquidiocese foram tocados, ao mesmo tempo, às 15h (Hora
da Misericórdia), conclamando os
ﬁéis a se unirem em oração pelas

vítimas da covid-19. A iniciativa integrou o Projeto Somos Um da Arquidiocese de Goiânia, com o slogan
Toda Vida nos Toca.
Por cinco minutos, os sinos soaram orquestrados, em Goiânia e nos
demais municípios que integram a
arquidiocese. Seus ecos se juntaram
às preces elevadas aos céus, suplicando felicidade eterna para os falecidos e conforto aos seus familiares.
Logo após, no Carmelo da Santíssima Trindade, em Trindade, as
irmãs carmelitas rezaram o Terço
da Misericórdia com Dom Moacir Silva Arantes, bispo auxiliar de
Goiânia. Tudo transmitido ao vivo
pelas redes sociais da arquidioce-

Foto: Rudger Remígio

pelas vítimas da pandemia e por seus familiares

Dom Moacir rezou o Terço da Misericórdia com as irmãs carmelitas, em Trindade

As paróquias organizaram momento de Adoração ao Santíssimo e oração pelas vítimas da covid-19

Manifestações de fé em rede

Foto: Rudger Remígio

Ao ﬁnal do terço, Dom Moacir
avaliou a iniciativa: “Fazer os sinos
tocarem foi uma forma de chamar a
atenção da sociedade e de cada pessoa para uma necessidade de solidariedade, tanto material quanto espiritual. Muitas pessoas ouviram, muitas
atenderam ao chamado e se dispuseram à oração. E este momento orante deve continuar, a cada dia, a cada
instante da nossa vida. Não podemos
esperar que um problema aconteça
conosco para nos movermos. É preciso nos mover porque compreende-

mos a dor e os sofrimentos dos outros também.
Então, avaliamos como muito positivo quando as pessoas se dispõem
a sair um pouco do seu espaço de segurança e se colocam disponíveis a
oferecer um auxílio, mesmo que seja
na forma da oração, como foi feito
nessa iniciativa de tocar os sinos e
rezar o terço. Todo nós partilhamos
o mesmo corpo, que adoece e sofre,
e que anseia por cuidado e atenção.
Que Deus nos escute e que escutemos uns aos outros”.

Rogamos a Nossa Senhora do Carmo
A devoção a Nossa Senhora do Carmo, que se estendeu ao mundo todo, teve origem no século XII, quando um
grupo de eremitas começou a se formar no monte Carmelo, na Palestina, Terra Santa, iniciando um estilo de vida simples e pobre, ao lado da fonte de Elias. A palavra carmo ou carmelo significa jardim. Devido ao lugar, esse grupo foi
chamado de carmelitas. Lá, construíram uma pequena capela dedicada a Senhora do Carmo ou Nossa Senhora do
Carmelo.
Com a expulsão dos carmelitas de Israel, a devoção a Nossa Senhora do Carmo espalhou-se por toda a Europa. São
Simão era um dos mais piedosos carmelitas que vivia na Inglaterra. Vendo a Ordem dos Carmelitas ser perseguida até
estar prestes a ser eliminada da face da terra, ele sofria muito e pedia socorro a Nossa Senhora do Carmo. Então, Maria
Santíssima, rodeada de anjos, apareceu para São Simão, entregou-lhe o escapulário e lhe disse: Recebe, meu filho muito amado, este escapulário de tua ordem, sinal do meu amor, privilégio para ti e para todos os carmelitas. Quem com
ele morrer não se perderá. Eis aqui um sinal da minha aliança, salvação nos perigos, aliança de paz e amor eterno. A
partir desse milagre, o escapulário passou a fazer parte do hábito dos carmelitas.
A devoção a N. Sra. do Carmo foi trazida para a América Latina, no começo de sua colonização, passando a ser conhecida em todos os lugares. Foram construídas várias igrejas, capelas e até catedrais dedicadas à Senhora do Carmo.
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A Mãe terra geme em dores de parto

(cf. Rm 8,22)

Romper a relação com o próximo e com a terra é também
romper a relação com Deus

FÚLVIO COSTA

O

o Cerrado é ferido de morte pelo
crime ambiental. Recentemente, no
Norte de Goiás, uma das últimas
fronteiras do Cerrado preservado,
em plena região da comunidade
Kalunga, a intrusão de homens, máquinas e correntes devastaram, em
poucos dias, mais de mil hectares de
Cerrado para produzir soja (O Popular, 05/06/2020)”.
Citando, novamente, a encíclica
do papa Francisco, Dom Washington disse que não podemos nos
calar porque “o grito pela vida e a
defesa das comunidades indígenas e
quilombolas também são causas da
Igreja.” Cuidar do Cerrado, portanto, é um dever de todos. “Não podemos nos calar diante da destruição
implacável do bioma em que habitamos, que é o mais antigo da Terra,
é o berço das águas para o Brasil, é
um dos que tem a maior biodiversidade do mundo, onde habitam
populações tradicionais há séculos
(Campanha da Fraternidade 2017,
n. 92-97). A destruição da fauna e da
ﬂora, o veneno jogado na terra e nas
águas, a fumaça das queimadas insanas que estragam a qualidade do ar,
o desrespeito às comunidades originárias, a indiferença social aos agricultores familiares, aos extrativistas
e aos assentamentos, tudo isso é
imoral, fere a vida e ofende a Deus”,
frisou, no texto, e continuou. “Como
cristãos, desejamos nos unir a todos
aqueles que defendem a vida, independentemente de sua cor, etnia,
religião, condição social ou opção

política. Nossos ‘compromissos
ecológicos brotam de nossas convicções’ (papa Francisco, Laudato
Si’, n. 64). Toda a criação é obra de
Deus. Ao Senhor pertence ‘a terra
e tudo que nela existe’ (Dt 10,14).
Ninguém pode ter sobre ela a pretensão de posse absoluta, com direitos para destruí-la.”
Por ﬁm, ele salientou que a
conversão cristã passa necessariamente pela conversão ecológica,
já que ela nos aproxima como irmãos e ﬁlhos de Deus. “Como a
existência humana é feita de relações intimamente ligadas entre si,
quando se rompe a relação com o
próximo e com a terra, também se
rompe a relação com Deus (Laudato Si’, n. 66). Aos que desejam
seguir o caminho de discipulado
na fé cristã, tem-se a exigência da
‘conversão ecológica’, que supera
a negligência, sente-se responsável pelo bem comum e assume
o compromisso intergeracional
com a vida, inclusive com a vida
dos próximos habitantes que nos
sucedem na Terra. Por tudo isso,
vamos pôr a mão na consciência!
Em tempos de crescente fragilidade da ‘irmã terra’, quem a destrói
opõe-se a Deus, Senhor de toda a
criação. Que nossa fé seja professada e testemunhada. Pela graça,
pela fé e pelas obras sejamos salvos e ajudemos a salvar o mundo,
a Terra, os seus biomas, a ‘querida
Amazônia’ e o querido Cerrado
brasileiro”.

Fonte: Levy Silvério

arcebispo de Goiânia,
Dom Washington Cruz,
chamou-nos a atenção
para um assunto muito
importante em artigo publicado
no Jornal O Popular, no dia 13 de
julho passado. “Proteger o Cerrado, defender a vida!” é o tema do
texto em que ele nos exorta: “Em
tempos vulneráveis de pandemia, quem provoca incêndios criminosos e obriga as pessoas a encher os seus pulmões de fumaça,
ajuda a matar e condena-se para a
eternidade”.
A aﬁrmação do arcebispo é
justiﬁcável, sobretudo neste tempo de pandemia, já que precisamos de ar puro para respirar.
Enquanto os números de vítimas
da covid-19 só crescem dia após
dia no Brasil (mais de 2 milhões
de casos conﬁrmados e mais de
76 mil mortes até o fechamento
desta edição), não podemos ﬁcar
alheios à vida da biodiversidade
brasileira, que vem sendo destruída sob nossos olhos. “Os ‘gemidos da irmã terra’ (papa Francisco, Laudato Si’, n. 53), o grito pela
vida e a defesa das comunidades
indígenas e quilombolas também
são causas da Igreja”, exortou, no
texto, Dom Washington.
De fato, foi isso que quis o papa
Francisco com sua Carta Encíclica
Laudato Si’, isto é, não nos deixar

ausentes da vida do planeta. “Nesta encíclica, pretendo especialmente
entrar em diálogo com todos acerca
da nossa casa comum” (n. 3). Neste
tempo de pandemia ﬁcou evidente
para todos também que transformar o mundo requer mudanças que
partam de cada um de nós. O Santo
Padre também deu atenção a isso
em sua encíclica, que foi publicada
há cinco anos. “Toda a pretensão de
cuidar e melhorar o mundo requer
mudanças profundas ‘nos estilos de
vida, nos modelos de produção e de
consumo, nas estruturas consolidadas de poder, que hoje regem as sociedades” (n. 5).
Os modelos de produção e de
consumo precisam ser revistos, conforme Francisco, e Dom Washington, em seu artigo, denuncia como
a natureza vem sendo devastada em
nosso país. “Nesse instante, alheias
ao tempo da natureza, incansáveis
motosserras, abastecidas e aceleradas por um tipo de economia predatória, fazem tombar, em minutos,
milhares de árvores centenárias,
na querida Amazônia. E isso vem
ocorrendo há 13 meses ininterruptos, sem escrúpulos, sem medo, sem
limites, sem lei. Atônitos, inquietos
e em lágrimas, recebemos de satélites as fotograﬁas cada dia mais estarrecedoras, com imensas ﬂorestas
devastadas e um triste cenário de
morte.”
A destruição está bem próxima
de nós, no estado de Goiás, conforme citou o arcebispo. “Também

Mata ciliar, lagoa do Córrego do Porto, Reserva Porto das Antas, Serranópolis-GO
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Fonte: Levy Silvério

CAPA

Foto de Queimada, Reserva Porto das Antas, Serranópolis-Goiás

O bioma Cerrado
Mas por que o Cerrado brasileiro
é tão devastado? Para entender como
isso acontece e quando começou a
exploração deste importante bioma,
entrevistamos o professor da PUC
Goiás e pesquisador do Instituto do
Trópico Subúmido, Roberto Malheiros. De acordo com ele, o Cerrado começou a ser cobiçado na década de
1970 devido à sua posição geográﬁca.

Apenas a acidez do solo impedia sua
exploração. “Com o desenvolvimento das pesquisas, percebeu-se que o
solo era muito produtivo e devido à
região ser muito plana, por estar no
planalto central, é constituída de topograﬁa altamente favorável para a
mecanização agrícola, pois os solos
são profundos, fator importante para
a agricultura”, explicou.

O professor aﬁrmou que a exploração começou naquela década
em diante, para ﬁns de produção de
grãos e pecuária. “Aos poucos a produção de grãos ocupou a maior parte
do Cerrado”, comentou.
Outro elemento importante é que
o Cerrado é o segundo maior bioma
brasileiro, sendo o primeiro a Amazônia. Do ponto de vista ecológico,

faz conexão com todos os demais
biomas, exceto com os pampas. O
professor destacou que o bioma Cerrado é ponto de equilíbrio para todos
os outros e explicou o porquê. “Pela
questão topográﬁca, o Cerrado é
constituído de rochas porosas e, por
isso, é um grande armazenador de
água no Brasil e responsável por toda
a hidrograﬁa brasileira.”

Importância hidrográfica do Cerrado
100% das águas que mantêm o bioma Pantanal nascem no Cerrado.
50% das águas que abastecem o bioma Amazônia nascem no Cerrado.
80% das águas que abastecem a bacia do Rio São Francisco nascem no
Cerrado.

exemplo, apoia muito a agricultura familiar.” Outro aspecto que tem se
mostrado altamente lucrativo, conforme Malheiros, é o uso de recursos naturais e os proprietários já se alertaram quanto a isso. “Hoje, vale
muito mais um pequizeiro em pé que derrubado. As leis ambientais
também precisam ser cumpridas. Elas existem, mas há fragilidade dos
Malheiros também salientou que os períodos secos e chuvosos no órgãos ambientais no que diz respeito à fiscalização. É preciso intensifibioma Cerrado também contribuíram muito para o planejamento agrí- car para que haja controle desses ambientes”, confirmou.
cola. “Foi mais um fator que favoreceu a sua ocupação. De forma geral,
mais de 60% desse bioma já foi desmatado e alguns de seus ecossisteÉ um ponto importante também a recuperação das áreas degramas têm apenas 20% de sua vegetação nativa.”
dadas, as técnicas de conservação do solo, replantio, mas o professor
ressaltou que nada disso é possível se não tiver trabalho de educação
A situação, porém, pode ser revertida, segundo o pesquisador. “Fe- ambiental para intensificar a recuperação do Cerrado. Na visão do prolizmente, hoje existem muitos movimentos que apoiam a conservação fessor, esses são os mecanismos capazes de estabilizar esse processo e
do Cerrado. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), por começar agora a recuperação das áreas desmatadas.

Extensão da PUC Goiás se dedica à preservação do Cerrado
A PUC Goiás começou, em 1992, as pesquisas sobre o Cerrado. Criou,
neste período, o Instituto do Trópico Subúmido (ITS) que funciona no
Câmpus 2 e, desde então, cultiva viveiros e espécies nativas do Cerrado.
Possui também um núcleo de compostagem que trabalha com aproveita-

Roberto Malheiros, professor e pesquisador do Instituto do Trópico Subúmido (ITS) – da PUC Goiás
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mento de todos os resíduos orgânicos que eram jogados em áreas impróprias que causavam poluição. O professor Roberto Malheiros comentou
que o ITS também oferece cursos gratuitos, ensina como fazer compostagem, produzir mudas e tem um programa de doação de mudas durante eventos que ele promove. Oferece ainda um programa de orientação
ao pequeno produtor como recuperação de áreas, revegetação, trabalho
intenso nesse aspecto de recuperação e preservação. “Hoje, existe um
núcleo especíﬁco de educação ambiental juntamente com alunos voluntários que se inscrevem através da Pró-Reitoria de Extensão. Treinamos
e oferecemos cursos que auxiliam a comunidade, no sentido de orientar
e prestar trabalho de ﬁlantropia e extensão. Participam praticamente alunos de todas as áreas porque quando se fala em questão ambiental todos
os cursos se encaixam bem, uns com maior abrangência, como biologia,
geograﬁa, engenharia ambiental, mas trabalhamos também com zootecnia, agronomia e medicina veterinária, cujos alunos estão diretamente
em contato com a natureza e precisam ter consciência acerca da preservação”, concluiu o pesquisador.

Saiba mais no site:
http://www.ucg.br/ucg/institutos/
its/site/home/
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Papa visitou Memorial da Paz, em Hiroshima, durante sua viagem ao Japão, em 2019

Laudato Si’: bispos japoneses
renovam seu apelo para abolir a energia nuclear

O

objetivo da tradução,
explica a premissa da
nova edição, é divulgar
para a Igreja universal e
o mundo a posição dos bispos japoneses sobre a questão nuclear,
tema que a Igreja do único país do
mundo que experimentou os efeitos das bombas atômicas durante a
II Guerra Mundial sempre prestou
uma atenção particular.
“Abolição da energia nuclear: um
apelo da Igreja Católica no Japão” é
o título do livro editado pela Conferência Episcopal Japonesa (Cbcj) no
qual os bispos ilustram os motivos
teológicos e éticos de sua oposição
convicta ao uso da energia nuclear
como fonte de energia.
Publicado pela primeira vez, em
2016, o livro está agora disponível

on-line em inglês e pode ser baixado
gratuitamente do site da Conferência Episcopal Japonesa. O objetivo
da tradução, explica a premissa da
nova edição, é divulgar para a Igreja
universal e o mundo a posição dos
bispos japoneses sobre a questão
nuclear, tema que a Igreja do único
país do mundo que experimentou
os efeitos das bombas atômicas durante a II Guerra Mundial sempre
prestou uma atenção particular.
Escrito em colaboração com estudiosos e especialistas em vários
campos, o volume é dividido em
três seções que apresentam uma
análise detalhada dos limites tecnológicos do uso da energia nuclear e suas pesadas consequências
ambientais e sociais, à luz do que
aconteceu na usina nuclear de Fu-

“Toda avaliação dos prós e contras da energia
nuclear deve partir do princípio cristão do respeito
pela vida e da dignidade de todos”
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kushima em 2011, seguido por uma
série de considerações éticas e teológicas baseadas no Magistério da
Igreja e em particular na Encíclica
Laudato Si” do Papa Francisco.
Em novembro de 2011, oito meses
após o acidente, explica a introdução
do livro, a Conferência Episcopal Japonesa divulgou uma declaração
pastoral que evidenciava os perigos
das usinas nucleares e pedia seu fechamento, expressando uma posição mais clara do que a expressa dez
anos antes na mensagem pastoral
“O respeito reverencial pela vida”.
Nesse documento, publicado após
o desastre de Chernobyl em 1986 e os
dois graves acidentes ocorridos em
1997 e 1999 nas usinas de Tokaimura, os prelados, embora reconhecendo os benefícios da energia nuclear
para a humanidade, destacaram os
perigos imediatos e os problemas
deixados para as novas gerações. Por
esse motivo, pediram a promoção de
fontes de energias alternativas mais
seguras, mas não chegaram ao ponto de pedir a abolição completa da
energia nuclear no Japão.

O desastre de Fukushima, cujas
dramáticas consequências ambientais e sociais perduram até hoje, levou os bispos japoneses a aprofundar a sua reﬂexão sobre o assunto
com a ajuda de especialistas no setor. Um estímulo importante para
esta reﬂexão veio do Laudato Si’.
“O livro da Igreja Católica japonesa
sobre a abolição da energia nuclear
é amplamente inspirado nas reﬂexões do Papa Francisco sobre a ecologia integral”, explica a introdução
do volume.
À luz dos ensinamentos do Evangelho recordados na Encíclica, segundo os bispos japoneses, toda
avaliação dos prós e contras da
energia nuclear deve partir do princípio cristão do respeito pela vida
e da dignidade de todos, inclusive
das gerações futuras, e daquilo que,
como parte da criação de Deus, a
humanidade tem a responsabilidade de proteger o meio ambiente que
partilha com o resto da Criação.
Vatican News
13 de julho de 2020
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VIDA CRISTÃ

IMACULADA SOLIDÁRIA
Foto: PASCOM

MERCADO ZERO

PE. ANTÔNIO MARTINS DA SILVA
Administrador da Paróquia Imaculada Conceição

D

iante de tamanha crise pandêmica que enfrentamos e
presenciando o sofrimento
de tantas famílias que participam da nossa Paróquia Imaculada
Conceição, onde a maioria da população sobrevive de renda mínima, tendo
um salário ou dois no máximo, sentimos a necessidade de criar um projeto
em que todos pudessem participar e,
ao mesmo tempo, que atendesse a necessidade dos que estão enfrentando
graves diﬁculdades, tendo carência
do básico.
Não se trata de um projeto novo
ou invenção, mas daquilo que sugere a própria Sagrada Escritura, referindo-se ao início da organização
das comunidades cristãs. Tomamos
como base o relato bíblico dos Atos
dos Apóstolos, que nos inspirou a
criar o projeto Imaculada solidária:
Mercado Zero.
O projeto promove a troca de alimentos entre os participantes, mas
aquele que não tem nada para doar,
pode levar o que é necessário. Dessa
ação solidária e caritativa surgiu, também, o serviço aos necessitados que
não participam da comunidade, como
as 30 famílias que são atendidas mensalmente pelo projeto. Ainda é feito
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um trabalho de assistência aos parentes dos pacientes do HDT e a irmãos
em situação de rua, de Aparecida de
Goiânia, com a sopa ou sanduíche, à
noite. A decisão de que as ações do
projeto aconteceriam dentro e fora
dos limites paroquiais foi dos próprios membros da comunidade.
A Paróquia Imaculada Conceição
é composta pela Comunidade Nossa
Senhora de Lourdes do Setor Veiga
Jardim e adjacências; pelas comunidades Nossa Senhora de Fátima (Setor
Santo Antônio/Terra prometida), São
Judas Tadeu (Setor Condes dos Arcos) e Matriz Nossa Senhora Imaculada Conceição (Vila Oliveira/ Pontal
Sul), em Aparecida de Goiânia. Também conta com o incansável trabalho
da Conferência Renascer com Cristo,

dos vicentinos, assistindo 30 famílias
mensalmente com o pão material e o
pão da Palavra.
“Um só coração e uma
só alma” (At 4,32)
Somos interpelados, pela Palavra
de Deus, a mesma experiência de fé
dos primeiros cristãos, a termos um
só coração e uma só alma, sem que
ninguém passe necessidade (At 4, 3435). Quando os Atos dos Apóstolos
nos fala que a “multidão dos ﬁéis era
um só coração e uma só alma, onde
ninguém considerava como próprias
as coisas que possuía, mas tudo entre
eles era posto em comum” (At 4, 42),
nos mostra uma comunidade nascida
da Páscoa e do Pentecostes, movida

pelo Espírito de Cristo Ressuscitado.
Sob a ação do Espírito Santo, anunciam a Palavra, partilham o pão, vivem em comunhão e são fortalecidos
pela vida de oração.
Depois de ouvirmos o relato bíblico, também ouvimos o que a Igreja
tem a nos dizer sobre esta ação caritativa e, por isso, buscamos a resposta
no Concílio Vaticano II, em sua produção magnânima, a Lumen Gentium.
“A Constituição Dogmática Lumen
Gentium, tendo em conta toda a tradição bíblica e experiencial da vida da
Igreja, situa e enquadra o ministério
da caridade como Diaconia no contexto do mistério da Igreja. ‘O amor
(ágape) trinitário ou autodoação recíproca das três pessoas divinas, das
quais a Igreja é reﬂexo, fundamenta radicalmente toda a realidade da
Igreja e, por conseguinte, o seu serviço à sociedade, sobretudo aos pobres’ (LG, 4). O mesmo texto assinala
a base e a fundamentação cristológica. Se ‘Cristo foi enviado pelo Pai
para evangelizar os pobres...’, a Igreja, Corpo de Cristo, atua em serviço
deles, ‘seguindo os passos de Cristo,
que, sendo de condição divina, se
despojou de si próprio, assumindo
a condição de servo’(Fl 2,6-7; 2Cor
8,9), para amar, servir e libertar. É o
processo da encarnação. Tornando
presente a carta aos Filipenses (2,67), põe em relevo o sentido social da
vivência ‘kenótica’ e a perspectiva comunitária dessa kenosis, convidando
toda a comunidade que tome Jesus
por modelo, fazendo uns aos outros o
que Jesus fez por todos.”
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LEITURA ORANTE

“Vai, vende tudo o que possui
e compra aquela pérola” (Mt 13,46)

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Mt 13,44-52 (Página 1365 – Bíblia
das Edições CNBB).

LENILSON OLIVEIRA PAULA SILVA (SEMINARISTA)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

A

liturgia do 17º Domingo do
Tempo Comum propõe uma
situação paradoxal, onde quem
encontra o Reino dos Céus vende tudo para adquiri-lo, ou seja, é preciso
perder para ganhar. Esse paradoxo só é
resolvido pela graça divina, que nos predestinou a sermos seus ﬁlhos adotivos
em Cristo Jesus (Rm 8,28-30; Ef 1,5).
O escriba era uma pessoa versada na
Sagrada Escritura e um ﬁel cumpridor
da Lei mosaica. Quando ele encontra o
Reino dos Céus, é capaz de tirar coisas
novas da antiga Lei (Mt 13,51-52). Cumprir a Lei é importante, contudo, ela precisa ser elevada pela graça, pelo amor. O

amor exige um desprendimento total de
si (Lc 9,23) porque ele é doação gratuita.
Por isso, a necessidade de vender tudo
(cf. Mt 19,16-22; Mc 10,17-22; Lc 18,18-23)
para adquirir o tudo.
Por causa de Jesus, fomos elevados
à dignidade de ﬁlho de Deus (Jo 1,12).
Sendo ﬁlhos no Filho, somos capazes de
ter o mesmo sentimento dele (Fl 2 5-11)
e nos desprender totalmente doando a
vida por amor ao Reino dos Céus. Deus
nos ama porque vê em nós seu projeto e
o que somos capazes de nos tornar. Ele
não exige nada que ultrapasse as nossas
capacidades, ele não nos tira nada, ele
nos dá o tudo, ele nos dá a si mesmo.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Mq 6,1-4.6-8; Sl 49(50); Mt 12,38-42. 3ª-f.: Mq 7,14-15.18-20; Sl 84(85); Mt 12,46-50.
4ª-f.: 2Cor 5,14-17; Sl 62(63); Jo 20,1-2.11-18. 5ª-f.: Jr 2,1-3.7-8.12-13; Sl 35(36); Mt 13,10-17. 6ª-f.: Jr 3,14-17;
Cânt.: Jr 31,10.11-12ab13; Mt 13,18-23. Sábado: 2Cor 4,7-15; Sl 125(126); Mt 20,20-28. Domingo: 17º Domingo
do Tempo Comum – 1Rs 3,5.7-12; Sl 118(119); Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 ou abrev.13,44-46.

1. Preparação: recolha-se, coloque-se na presença de
Deus e suplique o auxílio do Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: leia o texto sagrado, pausadamente, diversas vezes. Abra-se ao diálogo com
a Palavra.
3. Meditação: não tente entender ou interpretar o
texto, apenas permaneça com ele e silencie seu
coração.
4. Oração: ﬁque com uma palavra ou versículo que
o provocou e reze com ele, colocando sua própria
alma diante do texto sagrado.
5. Ação: coloque a Palavra em prática.
17° Domingo do Tempo Comum – Ano A. Liturgia
da Palavra: 1Rs 3,5.7-12; Sl 118 (119),57.72.76-77.127128.129-130 (R/. 97a); Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 (Parábolas do Reino).

UMA IGREJA EM SAÍDA REQUER
GESTÃO DIFERENCIADA?
O Pe. Fabiano Marchesini responderá a
essa pergunta no webinar (ao vivo, pelo YouTube), que será realizado no próximo dia 22,
às 14h30, com foque em “Gestão Diocesana
para uma Igreja em saída”. O tema é importantíssimo, considerando os múltiplos e grandes desaﬁos postos atualmente para gestão da
nossa Igreja. Aponta para o sentido de sermos
uma Igreja em saída, missionária, e as demandas administrativas decorrentes dessa opção.
O padre Fabiano é ecônomo da Diocese de São
Mateus (ES) há 8 anos e tem grande experiência como coordenador de pastoral. A live está
sendo promovida pela Theos Sistemas Eclesiais. Acesse no YouTube: @theossistemas.
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