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PALAVRA DO ARCEBISPO

Editorial

VAI, VENDE TUDO O QUE TENS
E TERÁS UM TESOURO NO CÉU

Reportagem de capa da presente edição apresenta a proposta da 1ª
Semana Nacional da Vida Religiosa
Consagrada, que aconteceu de 16 a
22 de agosto. Com o tema “Amados
e chamados por Deus”, foi um momento para celebrar esta vocação,
cujas características estão muito ligadas à oração, ao serviço e à presença
no meio do povo. Em entrevista, o
vice-coordenador da Conferência dos
Religiosos do Brasil (CRB) - núcleo
Aparecida de Goiânia, irmão Davi
Nardi, fala sobre a iniciativa e faz
comentários sobre a missão dos religiosos. Trazemos ainda depoimentos
de oito religiosos e religiosas que fa-

Queridos irmãos e irmãos,

D

esde o último domingo, a
Igreja no Brasil tem rezado e meditado sobre a vida
consagrada, seguindo o itinerário do mês vocacional, há muitos
anos vigente em nosso país. A vida
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
consagrada é como uma árvore com
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
muitos ramos. O Catecismo da Igreja
Católica diz que o estado da vida consagrada se constitui por
uma consagração “mais íntima” do cristão, que se radica no
Batismo. Por meio dessa consagração, o ﬁel se dedica totalmente a Deus e se propõe, sob a moção do Espírito Santo, a
seguir a Cristo mais de perto, a doar-se a Deus, amando-o
acima de tudo, e a procurar alcançar a perfeição da caridade
por meio do serviço aos irmãos (cf. parágrafo 916).
Na festa da Anunciação em 1996, o papa João Paulo II publicou uma Exortação Apostólica Pós-Sinodal denominada
Vita Consecrata, isto é, “A Vida Consagrada”. Nesse belo documento, ele expressa assim a vocação à vida consagrada:
A vida consagrada, profundamente arreigada nos exemplos e ensinamentos de Cristo Senhor, é um dom de Deus Pai
à sua Igreja, por meio do Espírito. Através da proﬁssão dos
conselhos evangélicos, os traços característicos de Jesus – virgem, pobre e obediente – adquirem uma típica e permanente
“visibilidade” no meio do mundo, e o olhar dos ﬁéis é atraído
para aquele mistério do Reino de Deus que já atua na história, mas aguarda a sua plena realização nos céus. Ao longo
dos séculos, nunca faltaram homens e mulheres que, dóceis
ao chamamento do Pai e à moção do Espírito, escolheram este
caminho de especial seguimento de Cristo, para se dedicarem
a Ele de coração “indiviso” (cf. 1Cor 7,34). Também eles deixaram tudo, como os Apóstolos, para estar com Cristo e colocar-se, como Ele, ao serviço de Deus e dos irmãos. Contribuíram
assim para manifestar o mistério e a missão da Igreja, graças
aos múltiplos carismas de vida espiritual e apostólica que o
Espírito Santo lhes distribuía, e deste modo concorreram também para renovar a sociedade (Vita Consecrata, n.1).
Temos a alegria de ter em nossa
Arquidiocese um grande número
de expressões da vida consagrada.
O testemunho desses homens e mulheres ediﬁcam nossa Igreja e nos
lembram a primazia de Deus e de
seu Reino. Rezemos por todos os consagrados que aqui deram e continuam a dar sua vida. Da minha parte,
gostaria de dizer a cada um: muito
obrigado e que Deus os recompense
com a alegria que não tem ﬁm!

Boa leitura!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Série Espaços Litúrgicos
Foto: Rúdger Remígio

O LUGAR DA ASSEMBLEIA

Continuemos a nossa Série Espaços Litúrgicos. Hoje vamos falar
do lugar da assembleia. Tudo o que
nós já falamos de espaços e símbolos litúrgicos possui uma dimensão
de serviço a Deus e ao povo. Jesus
disse: “onde dois ou mais estiverem
reunidos em meu nome, eu estarei no
meio deles” (Mt 18,20). No templo, o
lugar do povo de Deus deve ser disposto com cuidado: “disponham-se
os lugares dos ﬁéis com todo o cuidado, de sorte que possa participar
das ações sagradas com os olhos e o
espírito” (IGMR, 311). Os nossos sentidos rezam. O ver torna-se oração na
assembleia litúrgica. O ver testiﬁca
aquilo que o espírito deseja contem-
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lam do seu sim a Deus por meio da
vocação a que foram chamados. Por
ocasião da celebração da vocação dos
catequistas, celebrado no próximo
domingo, 30 de agosto, o catequista
Rodolfo Martins, do Santuário Sagrada Família, nos brinda com o artigo
“Ser catequista é um grande chamado”. Aproveite nosso conteúdo.
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plar. Por isso, o lugar da assembleia
deve ser pensado com esmero.
A disposição litúrgica da Igreja
deve ser de tal forma organizada que
os ﬁéis não encontrem diﬁculdades
para ver e participar bem de toda a
ação litúrgica. Desse modo, para que
o templo possa manifestar mais claramente a dimensão de corpo, de povo
de Deus e favorecer uma participação
ativa e consciente dos ﬁéis (SC, 11), o
espaço da assembleia precisa ser pensado em harmonia com o todo. Essa
harmonia irá favorecer o encontro
com a pessoa de Jesus Cristo e com
os irmãos.
(Pe. José Luiz da Silva)

Oração pela saúde no mundo
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de teu Filho Jesus e pela intercessão de Maria Santíssima, São José, São Miguel Arcanjo, São Rafael e São Gabriel, eu te peço, derrama
o precioso sangue de Jesus sobre todos nós. Vem lavar-nos, curar-nos e purificar-nos de todas as enfermidades do corpo e da alma. Salva-nos, Senhor, com teu poder, e
ensina-nos, neste momento em que vivemos as incertezas do dia de amanhã, a esperar em ti, Senhor, com o coração cheio de confiança e paz.
Visita, Senhor, cada um que se encontra enfermo em casa ou nos hospitais, sofrendo com todo o tipo de enfermidade, especialmente aquelas pessoas com suspeita ou
contaminadas por covid-19. Fortalece, Senhor, dá coragem, confiança e esperança na tua graça, que tudo pode e tudo faz. Vem, Senhor, em nosso auxílio, vem com tua misericórdia
e teu poder. Nós cremos, agradecemos e louvamos porque sabemos que o Senhor já está agindo.
Concede-nos, Senhor, a graça de proclamar o fim da pandemia no mundo inteiro. Obrigado, Senhor.
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Sacerdotes que voltaram à Casa do Pai

Na primeira quinzena de
agosto, a Igreja perdeu muitos e dedicados operários da
messe do Senhor, pelo mundo todo. Na Arquidiocese de
Goiânia não foi diferente.

“Ganhamos um
intercessor no
céu: Dom Pedro
Casaldáliga”

D

urante a Missa celebrada no dia 9 de agosto, na
Catedral Metropolitana,
nosso arcebispo Dom Washington Cruz lastimou o falecimento de Dom Pedro Casaldáliga,
bispo emérito de São Félix do Araguaia, no dia anterior, manifestando o afeto e a consideração que
nutria pelo irmão em Cristo.
“Meus irmãos, minhas irmãs,
nesta semana, de um lado, perdemos

e, de outro lado, ganhamos um intercessor no céu: Dom Pedro Casaldáliga. Podia-se não concordar com
algumas de suas opiniões, mas era,
inegavelmente, um santo homem de
Deus, coerente com seus princípios
e de oração profunda. Quem conviveu com ele, assim como eu tive a
graça de conviver, aqui no Regional
Centro-Oeste, desde bispo muito
jovem e nas assembleias da CNBB,
pôde admirá-lo.
Não era um homem intolerável,
como às vezes se pinta. Era um homem macio, de diálogo, um homem
bom. Não abria mão daquilo que
achava que era qualidade. Quantas vezes encontrei Dom Pedro, de
manhã cedo, em Itaici, na capela
rezando. Quantas vezes eu achava
que seria o primeiro a rezar naquela
capela e já o encontrava lá. Deixou
um testemunho ediﬁcante de amor
para com os pobres e de coerência
de vida. Imaginem que havia reuniões do Regional da CNBB, aqui,
em Goiânia, e ele vinha de São Félix,
de ônibus. Não aceitava avião. Vinha até Barra do Garças, parava um

pouco, depois parava em
São Luís, na minha casa
e acabava de chegar em
Goiânia. Daqui ele partia
para São Paulo, de ônibus,
sempre. Homem coerente. Era, de fato, o que era,
por dentro e por fora.
Portanto, Dom Pedro é
um presente que Deus deu
ao episcopado brasileiro.
Tinha as suas singularidades, mas, inegavelmente,
era um homem de Deus.
No conjunto do episcopado é preciso que haja diferenças. A Igreja é una e diversa. Deus é Uno e Trino.
Assim, nós conhecemos a
Trindade e necessitamos
viver na Igreja a unidade
na diversidade. Que Deus
o receba em seu reino logo,
o nosso querido Dom Pedro Casaldáliga, e que ele tenha a recompensa dos justos. Era um poeta.
Uma vez eu pedi para ele fazer uma
letra, um hino a Nossa Senhora de
Montserrat, padroeira de Caiapônia.

Eu era bispo de São Luís e Caiapônia
fazia parte de São Luís. Ele fez com
todo prazer uma letra linda, linda,
linda! Era um grande poeta! Muito
obrigado, Dom Pedro!”

Pe. Cássio fazia a exortação: “Coragem, Deus é fiel”
No dia 15 de agosto ou no primeiro domingo depois deste dia, a Igreja celebra a Solenidade da Assunção
de Nossa Senhora. A partir deste
ano de 2020, essa data será lembrada também pelos familiares e amigos do padre Cássio Augusto Antunes de Paiva e pelas comunidades
onde ele serviu como o dia em que o
sacerdote voltou à Casa do Pai, aos
41 anos, cerca de um mês após ter
sido acometido pela covid-19.
Atualmente pároco da Paróquia
Nossa Senhora da Assunção, na Arquidiocese de Brasília, ele exerceu
sua missão em nossa arquidiocese
por seis anos, evangelizando e conquistando amigos, nas Paróquias N.

Sra. Aparecida, Santa Teresinha do
Menino Jesus e N. Sra. do Rosário,
em Aparecida de Goiânia, e no Santuário Sagrada Família, em Goiânia.
A celebração exequial foi presidida pelo padre Cássio Dalpiaz,
que aﬁrmou as muitas qualidades
do padre falecido, destacando uma
que ﬁcou especialmente marcada
para ele, “a capacidade de aparecer,
simplesmente para se fazer presente
como amigo e irmão”. Completando, o celebrante disse que “no meio
das vicissitudes da vida, o padre
Cássio Augusto nos presta hoje o
grande serviço de nos preceder no
céu e nos exorta, como sempre fazia,
a ter CORAGEM, pois Deus é ﬁel”.

O administrador diocesano da
Arquidiocese de Brasília, Dom José
Aparecido falou da grande amizade
que nutria pelo padre Cássio: “Quero testemunhar o afeto que me une
ao Pe. Cassio. Disse une, porque
continuaremos unidos na comunhão dos santos. À família neocatecumenal e à família de sangue, exprimo a minha fraterna proximidade e asseguro a minha oração para
que Deus mande do céu o Espírito
Consolador”.
Nosso arcebispo, Dom Washington Cruz, enfatizou que “A Arquidiocese de Goiânia é muito grata ao Pe.
Cássio pela generosa dedicação pastoral nos anos em que aqui passou”.

O padre Alaor Rodrigues Aguiar
foi outro servo de Cristo que nossa
Igreja perdeu nesta semana, no dia
16. Colaborador na Igreja de Goiânia
desde o início da nossa arquidiocese, atuou no episcopado do primeiro arcebispo, Dom Fernando Gomes
dos Santos, sendo divulgador de seu
legado em publicações. O mesmo
ocorreu com Dom Antonio Ribeiro de Oliveira, o segundo arcebispo. Seus ﬁéis e amigos atestam que
ele foi sempre incansável defensor
da vida, do Evangelho, da justiça,
da paz. Ele acreditava que a qualidade da vida humana está ligada à
qualidade ambiental e, por isso, envolveu-se na busca de soluções para
as problemáticas ambientais das comunidades por onde passou, tendo

criado, juntamente com um grupo
de leigos, o Instituto Socioambiental
Cristão (Isac).
No convite para a celebração dos
seus 80 anos de idade e 50 anos de
ordenação presbiteral, realizada em 4
de dezembro de 2019, ele fez um agradecimento e um pedido: “Com vocês,
quero agradecer a Deus o bem que
ele fez através de mim, mesmo com
minhas muitas fraquezas e até meus
pecados. Rezemos para que o Senhor
chame e que tenhamos muitos jovens
optando por oferecer suas vidas para
o testemunho do Reino de Deus, amor
à Igreja e na defesa da vida dos irmãos
mais fragilizados e empobrecidos”.
Pe. Carlos Gomes, pároco da Catedral, que presidiu o rito de exéquias do padre Alaor, agradeceu

Fotos: Rudger Remígio

Padre Alaor nutria um amor incondicional a Cristo, à Igreja e aos pobres

por sua vida, em nome do clero
arquidiocesano, fazendo comovente depoimento, no qual destacou
sua vida de serviço e dedicação,
seu “amor incondicional a Cristo, à
Igreja e aos pobres” e o seu sacerdócio “comprometido com todos,

especialmente com os mais pobres
entre os pobres...um sacerdote e
cristão no sentido lato do termo”.
Pe. Carlos concluiu dizendo: “Gratidão eterna lhe renderemos. É festa! ‘As portas da NOVA CIDADE se
abrem para ti’...”.
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Amados e chamados por Deus
O sim dos religiosos se faz no dia a dia, no meio do povo
FÚLVIO COSTA

N

Foto: Danilo Eduardo da Silva

os dias 16 a 22 de agosto, a Igreja no
Brasil celebrou a 1ª Semana Nacional da Vida Religiosa Consagrada.
Promovida pela Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), a iniciativa trouxe
o mesmo tema do Mês Vocacional 2020
“Amados e chamados por Deus”. A missa
de abertura aconteceu no dia 16, na Catedral Metropolitana de Brasília, com a
participação restrita de religiosos, devido à pandemia. A celebração foi transmitida ao vivo pelas redes sociais da CRB.
Além dessa missa, houve ainda uma programação intensa nas redes on-line, com
formações sobre a vida religiosa. Destaque para a live com o tema “A relevância
da vida consagrada nos tempos atuais”, que
aconteceu no dia 17 e teve a participação do
cardeal, prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de
Vida Apostólica, Dom João Braz de Aviz; do bispo
referencial para a vocação cristã, Dom João Inácio Mul-

Presença no meio do povo
Questionado sobre a situação da
dimensão religiosa consagrada na
Grande Goiânia, irmão Davi disse que
é desaﬁante. “A perseverança não é
fácil. Muitos são convidados e a gente
segue a cada dia dando a resposta e o
mundo vai nos proporcionando muitas situações e alguns acabam se perdendo. Eu falo isso do ponto de vista
de todas as vocações: religiosa, sacerdotal, familiar e do próprio chamado
à vida. Hoje, quantas pessoas estão
se suicidando uma vez que perdem o
sentido da vida? Quando o ser humano pensa em suicídio é porque ele está
na sua profundez absoluta de onde
não consegue se reerguer”, comentou.
Sobre a atuação dos religiosos, de
modo especial na Grande Goiânia,
ele disse que a maior beleza dessa vo-

cação é o estar no meio do povo. “Talvez copiando aquele cantor mineiro,
Milton Nascimento, que diz que o
cantor deve estar onde está o povo, a
vida religiosa também tem esse compromisso de ir onde o povo está: na
periferia, onde estão os abandonados,
nas prisões. E nós temos aqui essa
presença bonita na unidade prisional de Aparecida de Goiânia; temos
presença nas políticas públicas, que
é um espaço árduo de discussão; temos muitas comunidades religiosas
espalhadas pelas periferias da Grande Goiânia e, mais do que isso, nós
temos uma outra característica que é
a oração. Todas as comunidades são
como Marta e Maria, que estão aos
pés de Nosso Senhor conversando,
ouvindo, rezando.”

Mensagem aos
religiosos e religiosas
– CRB Aparecida de
Goiânia (Ir. Davi Nardi)

Ao ﬁm da entrevista, irmão Davi
deixou uma mensagem a todos os
religiosos e religiosas, destacando
que a missão de cada um é amar
com o coração de Deus.
“A grande mensagem para os religiosos presentes nesta porção da
Igreja de Goiânia e de Goiás é que
nós somos amados, somos escolhi-

dos de Deus. Nós temos uma grande missão, não vamos abandonar.
Vamos estar junto com o povo,
caminhar junto com a Igreja, com
nossos pastores e, sobretudo, estar
comprometidos com a vida. Ter a
certeza, como Dom Pedro Casaldáliga, um grande missionário que há
pouco partiu, de estar junto com o
povo de Deus em qualquer situação
e em qualquer tempo, sobretudo
onde a vida clama mais.

ler, e da presidente da CRB, irmã Maria Inês Ribeiro.
Irmão Davi Nardi, da Congregação dos Irmãos Maristas e vice-coordenador da CRB – núcleo Aparecida de
Goiânia – comentou que a proposta da semana é retomar
o tema da vida religiosa consagrada, que é sempre atual.
“É sempre importante retomar esse tema. Aﬁnal, não se
trata de uma proﬁssão, mas de uma vocação e nós, como
consagrados, temos essa grande missão no mundo de ser
sinal, luz na vida das pessoas. Então, celebrar a vida consagrada é retomar o compromisso com o próprio Evangelho, com o próprio Cristo”, explicou. O religioso disse
que a CRB Aparecida de Goiânia, assim como a maioria
das regionais, seguiu a programação nacional, mas realizou no dia 20 um encontro virtual com coordenadores
de núcleos e de grupos. Ele explicou também o porquê
do tema “Amados e chamados por Deus”. “Nós somos
criaturas de Deus feitos à sua imagem e semelhança.
Portanto, somos amados, nascemos do coração de Deus
e somos chamados, pois ele quer que, cada dia, nós, homens e mulheres, caminhemos em sua direção porque
o Senhor nos escolheu antes do nosso nascimento e nos
amou primeiro. Esse é o chamado do coração de Deus.”

A vida religiosa é uma opção
que a gente faz. É diferente da vida
sacerdotal. Às vezes, nós temos na
Igreja muitos sacerdotes que são
religiosos, mas aparentam mais o
ser padre; enquanto as irmãs, as
consagradas e, particularmente, eu
e os irmãos maristas e outros aqui
na região de Goiânia, ﬁzemos a opção pela vida consagrada, do seguimento radical de Jesus Cristo. Neste
momento de pandemia, os religiosos mais do que ﬁcarem trancados e
isolados em casa, estão conectados
com o mundo pela oração, pela assistência social, em busca de recursos, cestas básicas, políticas públicas, mesmo fechados do ponto de
vista social, como toda a sociedade.
A gente tem se solidarizado com
essa situação de dor que o Brasil e o
mundo vivem.”

A seguir, trazemos depoimentos de alguns religiosos presentes
em nossa Igreja particular de Goiânia. Embora sejam poucos nestas
páginas, eles expressam o ser sal
e luz no mundo mencionado pelo
irmão Davi Nardi e fazem ressoar
aquilo que disse o papa Francisco
em sua Mensagem a esta 1ª Semana Nacional da Vida Religiosa
Consagrada. “Jesus é verdadeiramente o primeiro e o único amor
como nos propusemos quando
professamos os nossos votos? Só
em caso aﬁrmativo, poderemos,
como é nosso dever, amar verdadeira e misericordiosamente cada
pessoa que encontramos no nosso
caminho, porque teremos aprendido dele o que é o amor e como
amar: saberemos amar, porque teremos o seu próprio coração.”

Pe. Rodrigo Antônio Alves, 35 anos

Congregação Passionista, 11 anos de vida
religiosa consagrada. Vigário na Paróquia Nossa
Senhora Aparecida, Balneário Meia Ponte, e
assessor da Pastoral Bíblico-Catequética do
Regional Centro-Oeste da CNBB.

Já são mais de 20 anos de caminhada vocacional. Nesse caminho, encontrei
muitas diﬁculdades, mas sempre recordei
do meu ideal e isso me ajudou a não desistir. Os
padres, que na infância eu conheci, eram muito ligados à caridade,
a ajudar os pobres. Então, imaginava que conseguiria viver como
eles. Porém, os tempos são outros, as diﬁculdades são outras, e as
exigências da vocação religiosa são bem diferentes. A catequese
foi uma das belezas que encontrei na vida religiosa. Uma forma
concreta de ajudar as famílias na formação das crianças e dos jovens. No meu caminho lembro sempre o lema episcopal de Paulo Evaristo Arns: “De esperança em esperança!” E, assim, consigo
mais facilmente superar as diﬁculdades e os desaﬁos que surgem
na vida, sem perder a esperança e a conﬁança em Jesus Cruciﬁcado. Agradeço a Deus a oportunidade de ser um sinal do Reino,
construído com o testemunho de tantos consagrados! Viva a vida
religiosa!
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Irmã Alva Machado, 100 anos de vida
celebrados no dia 15 de agosto

Congregação das Missionárias de Jesus
Crucificado, 82 anos de Vida Religiosa
Consagrada.

Sou feliz porque Jesus está comigo.
Ingressei na Congregação para servir.
E não fugi. À medida que fui vivendo a
minha vocação como religiosa, compreendia, e hoje muito mais, que minha vida é de Nosso Senhor e fui
crescendo nesse amor. Outro dia olhei para o retrato de Nosso
Fundador, Dom Barreto, e disse: acho que não ﬁz tudo que devia fazer. Sempre me senti feliz! Desde a casa de minha família,
vivo essa alegria que me acompanha toda a vida. Revendo a
minha história, vejo que meu primeiro chamado à vida religiosa
aconteceu na Primeira Comunhão. Eu havia lido sobre a vida de
Santa Teresinha e ela se considerou uma gotinha no mar. Aquilo
me calou. Na minha Primeira Comunhão ﬁz esse compromisso
de ser uma gotinha no mar.
Mensagem às jovens: Que rezem a Maria, conversem com ela, pedindolhe que indique o caminho a seguir. Coloquem a vocação nas mãos de
Nossa Senhora!

Ir. Diego Vinício Gomes, 28 anos

Congregação do Santíssimo Redentor, quatro
anos de vida religiosa consagrada. Coordenador
da Pastoral Carcerária da Arquidiocese e
colaborador na Paróquia Nossa Senhora da
Guia, Parque Buriti, Goiânia.

Ininterruptamente indagado
pela citação “Vocação acertada,
vida feliz!”, aos poucos fui me entregando ao chamado e, quando me
dei conta, já estava dando respostas a
esse chamado aqui na Congregação Redentorista. Recentemente, o
papa Francisco disse que “Onde há consagrados, aí está a alegria”.
O papa nos recorda que não somos nós que vivemos essa alegria,
mas abrimos espaço para que Jesus habite em nós, que é o gerador
dessa alegria. Devemos sempre estar disponíveis e desapegados, a
começar pelo desapego de si mesmo e tudo aquilo que acaba nos
prendendo, é um constante deixar. Enﬁm, na família religiosa vivemos diariamente o chamado de caminhar com Jesus, de viver seus
ensinamentos, de participar de sua missão de anunciar o Evangelho como comunidade religiosa. Como vivemos esse chamado?
Rezando juntos, partilhando a vida, assumindo a missão que Jesus
Cristo nos conﬁa.

Frei Jussié José da Silva, 37 anos
Irmã Elenice Lima, 62 anos de vida

Congregação das Irmãs de São Luís. 35 anos de
vida religiosa. Coordenadora da Pastoral da Aids
no Regional Centro-Oeste da CNBB.

Quando recebi o chamado, senti-me
como o profeta Jeremias, que deu desculpas ao chamado de Deus porque não sabia
falar ao povo, mas, mesmo assim, não escapou
e foi seduzido por ele. Nos dias de incertezas, minha mãe Sebastiana me revelou que há 15 anos rezava pelas vocações na família, desejava ter uma sobrinha ou uma neta como religiosa, porém não esperava ser uma ﬁlha sua. Aquela revelação foi
fortalecendo o meu sim, e, pela oração e simplicidade dos meus
pais no cotidiano familiar, crescia em mim o desejo de ser uma
Irmã de São Luís. Conhecendo mais o carisma e a espiritualidade
das Irmãs de São Luís, senti-me atraída pelo chamado “Que todos
sejam um” (Jo 17,21) a me comprometer a viver o amor de Deus
para “Um Mundo Sanado, Uniﬁcado e Transformado”, lema da
congregação. Foi um encantamento, um sim por amor, que começou com aquele encontro e nunca mais teve ﬁm. Ingressei na
congregação em 1985, e minha formação religiosa aconteceu nas
periferias das cidades, onde eu sentia ser uma irmã do povo.

Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Pároco
da Paróquia Santo Antônio, em Hidrolândia-GO,
17 anos de vida religiosa consagrada.

Deus chamou-me à vida, amou-me por
primeiro e despertou em meu coração o ardente desejo de seguir os passos de Jesus como
religioso franciscano capuchinho. Nestes anos de
caminhada, a vida fraterna tem me dado a oportunidade de amadurecer
na fé, na vida de oração e de conﬁança na providência de Deus, como
também na missão de estar junto ao povo de Deus. É um espaço de grande aprendizado, pois as várias experiências/vivências neste caminho de
missão, amparado pela Palavra de Deus, sempre nos fortalecem e nos
encorajam. Acredito que um dos pilares fundamentais da vocação à vida
religiosa consagrada é a alegria. A alegria deve ser sempre uma marca
do consagrado, essa alegria que emana da conﬁança que somos muitos
amados por Deus. O Senhor passa por nossas vidas, seu olhar de amor
chama-nos a atenção, sua Palavra provoca-nos e seus gestos de compaixão nos impulsionam a segui-lo, a deixar nossos barcos e redes e, com
conﬁança, anunciar o Reino de Deus. Em um mundo tão carente de esperança, de amor e de vida, a consagração à vida religiosa chama-nos continuamente a levar com alegria e empenho a Boa-Nova do Evangelho.
Amados por Deus, fortalecidos pela Palavra do seu Filho Jesus e animados pelo seu Espírito Santo, sejamos, no mundo, homens e mulheres da
alegria, da esperança e do amor.

Irmã Clécia Maria da Silva, 52 anos

Instituto das Irmãs Franciscanas da Divina
Misericórdia (Varjão-GO), 31 anos de vida
religiosa consagrada.

“Senhor, tu me olhaste nos olhos,
a sorrir, pronunciaste meu nome”.
Essa frase de uma conhecida canção,
me faz retornar há 31 anos, quando fui
tocada fortemente pelo amor de Deus,
que me olhou, me chamou e me escolheu,
tirando-me da segurança da minha vida, plantando em meu coração uma inquietude que me fez buscar respostas
para as perguntas que brotavam dentro de mim: qual o sentido da
minha vida? Por que sinto que falta algo em minha vida? Essa inquietação me fez buscar a Deus com mais anseio e ele se deixa encontrar por aqueles que o procuram com sinceridade. Em outubro
de 1989 eu entrei no convento e o vazio do meu coração foi substituído por alegria e gratidão, de tal forma que parecia transbordar do
meu ser. Procurar viver o carisma de ser misericórdia, numa fraternidade de irmãs, tem os seus desaﬁos, lutas, como qualquer estado
de vida. Vamos conhecendo nossas próprias fragilidades e as dos
outros. Assim, fui entendendo que as dores, os sofrimentos, as labutas diárias são possibilidades para aprender a ser irmã misericordiosa, numa humilde e sincera doação do que faço e, especialmente,
do que eu sou. A alegria de ser consagrada ao Senhor permanece no
meu coração, como uma chama que me ajuda a recordar o sim que
eu quero dar ao Senhor, todos os dias da minha vida.

Ir. Marcos Vinícius Ramos de Carvalho, 39 anos
Congregação do Santíssimo Redentor. 16 anos de vida
religiosa consagrada. Comunidade São Clemente-Vila
Monticelli (Goiânia). Arquivista provincial e professor de
filosofia no Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás.

É importante compreender nossa vida
na Igreja como uma vocação para viver como
Jesus viveu, realizando no mundo sua missão de
salvação. A vida fraterna é a fundamental missão do
cristão que assume a vida religiosa consagrada. Por isso,
os religiosos devem recordar a palavra de Jesus “vós sois todos irmãos”
(Mt 23,8), por meio de uma vida de consagração, fraternidade e missão.
Em outras palavras, se é religioso para rezar, amar e servir, especialmente
aqueles que mais precisam: os pobres.
Sabe-se que é uma missão exigente, pois o amor de Jesus deve ser a
medida do nosso amar e servir. Contudo, é uma responsabilidade suave,
porque viver de amor é muito gratiﬁcante. À medida que somos fraternos,
somos capazes de dar um sentido profundo para a nossa vida. E, assim,
até os desaﬁos e diﬁculdades são superados na graça misericordiosa de
Deus. Ser Religioso Irmão é uma grande alegria, porque ser fraterno é o
essencial da missão de Redentor. Ao se encarnar, ele se fez nosso irmão
da humanidade. Viver a fraternidade de Jesus como ideal evangélico
de consagração é a missão da vida religiosa consagrada. O anúncio
do Evangelho torna-se mais eloquente quando nossas palavras são
acompanhadas pelo nosso testemunho de serviço por amor.
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CATEQUESE DO PAPA

CURAR O MUNDO N. 1

Foto: Reprodução / Internet

CONTRIBUIÇÃO
DA IGREJA

para este tempo de
pandemia
Queridos irmãos e irmãs!

A

pandemia continua causando feridas profundas, expondo nossas vulnerabilidades. Muitos estão mortos,
muitos estão enfermos, em todos os
continentes. Muitas pessoas e muitas famílias vivem em um momento de incerteza, devido a problemas
socioeconômicos, que afetam principalmente os mais pobres.
Para isso, devemos manter o
olhar ﬁxo em Jesus (cf. Hb 12,2) e
com esta fé abraçar a esperança do
Reino de Deus que o próprio Jesus
nos traz (cf. Mc 1,5; Mt 4,17; Catecismo, 2816). Um reino de cura e de
salvação que já está presente entre
nós (cf. Lc 10,11). Um reino de justiça e de paz que se manifesta em
obras de caridade, que por sua vez
aumentam a esperança e fortalecem a fé (cf. 1Cor 13,13). Na tradição
cristã, fé, esperança e caridade são
muito mais do que sentimentos ou
atitudes. São virtudes infundidas
em nós pela graça do Espírito Santo (cf. CIC, 1812-1813): dons que nos
curam e nos fazem curadores, dons
que nos abrem para novos horizontes, mesmo enquanto navegamos
nas águas difíceis do nosso tempo.
Um novo encontro com o Evangelho da fé, da esperança e do amor
convida-nos a assumir um espírito
criativo e renovado. Assim poderemos transformar as raízes de nossas
enfermidades físicas, espirituais e
sociais. Seremos capazes de curar
em profundidade as estruturas injustas e práticas destrutivas que nos
separam uns dos outros, ameaçando
a família humana e o nosso planeta.
O ministério de Jesus oferece
muitos exemplos de cura. Quando
cura os que sofrem de febre (cf. Mc
1, 29-34), da lepra (cf. Mc 1,40-45),
da paralisia (cf Mc 2,1-12); quando

ele restaura a visão (cf. Mc 8,2226; Jo 9,1-7), a palavra ou a audição
(cf. Mc 7,31-37), na realidade ele
cura não apenas uma doença física,
mas o todo pessoa. Dessa forma, ele
também a traz de volta à comunidade, curada; ele a liberta de seu isolamento porque a curou.
Pensemos na bela história da
cura do paralítico em Cafarnaum
(cf. Mc 2,1-12). Enquanto Jesus está
pregando na entrada da casa, quatro homens trazem seu amigo paralítico a Jesus; e não podendo entrar,
porque tinha muita multidão, eles
fazem um buraco no telhado e baixam a maca na frente daquele que
está pregando. “Jesus, vendo a fé
deles, disse ao paralítico: Filho, os
teus pecados estão perdoados” (Mc
2,5). E então, como um sinal visível,

Ao longo dos séculos
e à luz do Evangelho, a
Igreja desenvolveu alguns
princípios sociais que são
fundamentais, princípios que
podem nos ajudar a seguir
em frente, a nos preparar
para o futuro de
que precisamos
ele acrescentou: “Levante-se, pegue
sua maca e vá para casa” (Mc 2,11).
Que exemplo maravilhoso de
cura! A ação de Cristo é uma resposta direta à fé dessas pessoas, à esperança que colocam nele, ao amor
que demonstram ter umas pelas
outras. E, portanto, Jesus cura, mas
não cura simplesmente a paralisia,
ele cura tudo, perdoa os pecados,
renova a vida do paralítico e de seus

amigos. Dá à luz novamente, por
assim dizer. Uma cura física e espiritual, todos juntos, o resultado de
um encontro pessoal e social. Imaginemos como essa amizade e a fé
de todos os presentes naquela casa
cresceram graças ao gesto de Jesus:
o encontro de cura com Jesus!
Portanto, nos perguntamos: Como
podemos ajudar a curar nosso mundo hoje? Como discípulos do Senhor
Jesus, médico das almas e dos corpos,
somos chamados a prosseguir “a sua
obra de cura e salvação” (CIC, 1421)
no plano físico, social e espiritual.
A Igreja, embora administre a
graça curadora de Cristo por meio
dos Sacramentos e forneça serviços
de saúde nos cantos mais longínquos do planeta, não é especialista em prevenção ou tratamento de
pandemias. Também não dá indicações sociopolíticas especíﬁcas (cf. S.
Paulo VI, Carta Apostólica Octogesima Adveniens, 14 de maio de 1971,
4). Essa é a tarefa dos líderes políticos e sociais. No entanto, ao longo
dos séculos e à luz do Evangelho,
a Igreja desenvolveu alguns princípios sociais que são fundamentais
(cf. Compêndio da Doutrina Social
da Igreja , 160-208), princípios que
podem nos ajudar a seguir em frente, a nos preparar para o futuro de
que precisamos. Cito os principais,
que estão intimamente ligados: o
princípio da dignidade da pessoa,
o princípio do bem comum, o princípio da opção preferencial pelos
pobres, o princípio da destinação

Fotos: Santuário Sagrada Família

Como podemos ajudar a curar nosso mundo hoje?

universal dos bens, o princípio da
solidariedade, da subsidiariedade,
o princípio da cuidar de nossa casa
comum. Esses princípios ajudam
os gerentes e líderes da empresa a
promover o crescimento e também,
como neste caso de uma pandemia,
a cura do tecido pessoal e social. Todos esses princípios expressam, de
maneiras diferentes, as virtudes da
fé, esperança e amor.
Nas próximas semanas, convido-os a abordar juntos as questões urgentes que a pandemia destacou,
especialmente as doenças sociais. E
faremos isso à luz do Evangelho, das
virtudes teológicas e dos princípios
da doutrina social da Igreja. Juntos,
exploraremos como nossa tradição social católica pode ajudar a família humana a curar este mundo que sofre de
doenças graves. É meu desejo reﬂetir
e trabalhar juntos, como seguidores
de Jesus que cura, para construir um
mundo melhor e cheio de esperança
para as gerações futuras (cf. Exortação apostólica Evangelii Gaudium, 24
de novembro de 2013, 183).

Audiência Geral
Biblioteca do Palácio Apostólico
5 de agosto de 2020
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VIDA CRISTÃ

SER CATEQUISTA é
um grande chamado
RODOLFO MARTINS DE SOUZA MOREIRA
Catequista - Santuário Sagrada Família

A

quele que responde profundamente ao chamado de ser
catequista conhece por si
mesmo a beleza e a alegria
dessa missão. De fato, é uma missão
que se incorpora à nossa vida. Não
é um momento em que apenas faço
algo. O catequista vive profundamente aquele ensinamento de Nosso
Senhor Jesus Cristo, quando disse:
“Vós sois o sal da terra”; “Vós sois a
luz do mundo” (Mt 5,13-14).
O catequista, para iluminar, precisa ter experimentado a luz de Jesus
no seu intelecto e no seu coração. Necessariamente, precisa ter algumas
virtudes. Uma delas é a coragem.
Coragem para falar a Verdade. Ensinando a doutrina da Igreja e demonstrando, com base nela, o grande
amor de Deus, nosso Pai, que se manifesta no zelo e cuidado pela Mãe
Igreja. Neste mundo marcado pela
negação da Verdade, revolta ao sagrado, relativismos, é um grande ato
de amor fazer conhecer Jesus “Caminho, Verdade e Vida” (Jo 14,6).
O catequista possui poderes que
não imagina! Com seu testemunho
e sua dedicação em ensinar, ele traz

uma presença tão forte de Deus que
as famílias e a comunidade verdadeiramente se transformam. É como
uma pandemia do bem, começa pequena e toma conta de tudo.
É importante que existam catequistas de todas as formas. O jovem,
o casado, o solteiro, o vocacionado, o
empresário. Catequista que é vovó,
que é mamãe. Pois, cada um, no seu
estado de vida, com a sua história,
sendo bem convicto da fé que vive e
professa, é essencial na transmissão
da fé, missão tão primária da Igreja.

Os catequistas são
grandes colaboradores
nessa empreitada da
evangelização

Que o catequista jovem exerça um
profundo apostolado da amizade
aos moldes de Carlo Acutis; o casado
faça arder no coração de seus catequizandos o desejo de ser família, como
verdadeiros homens e mulheres; o
solteiro dê testemunho com suas
buscas e esperas em uma vida consagrada. Que o vocacionado mostre
a alegria de querer entregar-se total-

mente para o serviço de Deus nos
irmãos, através dos
serviços sagrados; o
empresário e todos
os outros proﬁssionais
da vida secular mostrem sua ﬁdelidade e sua
devoção, atuando honesta
e eﬁcientemente, sendo bons
colaboradores da Providência Divina no mundo. Que a mamãe e
a vovó, com seu jeito único de
ensinar, amar, ouvir, ajudem a
curar as famílias.
É preciso comprometer-se
com o outro. Sem isso, o catequista será apenas um professor.
De fato, ele é um professor, mas
é também muito mais. Que o catequista nunca se esquive de seu dever de transmitir o conhecimento.
Por essa razão, é preciso estar atento
à necessidade de conhecer as coisas
de Deus. Não pode faltar estudo e
oração! Não é preciso ser doutor em
nenhum assunto para assumir a missão de catequizar. Porém, é preciso
ter consciência daquilo que se fala.
Pois, quando o catequista não sabe o
que está falando, não conquistará a
conﬁança dos seus catequizandos e
é possível notar essa inabilidade em
dar respostas satisfatórias sobre os
assuntos.
Dou testemunho, com grande
alegria e profunda gratidão, sobre o
chamado que recebi de ser catequis-

ta. Desde meus 19 anos, com turmas
de crisma jovem, com os adolescentes, tenho dado e recebido muitas
graças ao exercer esse ministério. É
uma grande satisfação ver os frutos
das sementes, que caíram em terra
boa, dando seus frutos (cf. Mt 13,8).
Deus digna-se de realizar através de
nós. Não podemos parar, desistir ou
nos cansar. “A messe é grande” (Lc
10,2), e os catequistas são grandes
colaboradores nessa empreitada da
evangelização.

Estudantes da PUC criam higienizadora de produtos
Finalista de concurso
voltado para inovação na
área de saúde, o projeto
de uma higienizadora
foi desenvolvido por
estudantes em busca de
soluções para facilitar
a vida da sociedade
durante a pandemia
do novo coronavírus.
A Higisave, como foi
batizada, foi criada
pelos estudantes de
Engenharia da PUC
Goiás, Enzo Francesco
de Cicco e Camila
Garavella, e pelo
pós-graduando em
Manutenção Industrial
do Senai, Igor dos
Santos.
O projeto foi
escolhido entre os 5
melhores apresentados
no 1º Ideathon IPE Lab

- Soluções Inovadoras
em Prototipagem para
Saúde da UFG. No total
participaram 53 projetos.
A etapa final foi realizada
em agosto.
Iniciativa própria dos
estudantes, segundo
Enzo, a higienizadora
surgiu da necessidade
de higienizar
sistematicamente todos
os itens, objetos e
alimentos que entram
em casa para evitar a
propagação da Covid-19.
“A ideia surge de uma
questão prática do
cotidiano: o risco de
contaminação decorrente
do cansaço e da falta de
tempo para realizar a
higienização completa e
correta dos produtos”.
O grupo criou um

novo aparelho de uso
doméstico sempre
visando a maneira mais
democrática da produção
à montagem, para
atingir a maior parcela
da população possível.

Foto: Rudger Remígio
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A higienizadora limpa
alguns produtos a partir
de uma pequena bomba
elétrica que asperge o
líquido sanitizante em
seu interior, onde se
encontram os objetos.

O projeto reduz o
tempo gasto para a
higienização – feita
pela máquina – e
mantém a saúde
da pele das mãos
devido ao menor
contato com o
líquido de limpeza.
Enzo explica que
o formato, por ser
de fácil montagem,
será apresentado
para o setor
industrial com o
propósito de levar
a tecnologia para a
população.

noticias.pucgoias.edu.br

Agosto de 2020

8

Arquidiocese de Goiânia

LEITURA ORANTE
As exigências do discipulado

“Tome a sua cruz e siga-me” (Mt 16,24)

C

elebrando o 22° Domingo do Tempo Comum, a Liturgia da Palavra
insere-nos diante das instruções e
exigências para ser um discípulo
do Mestre. Na tradução judaica, a relação
entre mestre e discípulo não acontece pela
forma comum de ensinar/ aprender, no
âmbito da intelectualidade, mas implica
uma realidade mais profunda, isto é, requer uma comunhão, um estilo de vida e
um destino comum entre o discípulo e o
Mestre. Assim, perceberemos que as atividades dos discípulos são uma extensão
do ministério de Jesus de proclamação do
Reino de Deus em palavras e ações.
Jesus apresenta-nos que, para ser seu

Texto bíblico: Mt 16,21-27 (página 1369 – Bíblia das
Edições CNBB)
Passos para a leitura orante:

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

Siga os passos para a leitura orante:

discípulo, será necessário “renunciar a si
mesmo”, “tomar a cruz” e segui-lo no seu
caminho de amor, de entrega e de dom da
vida. Essa realidade apresentada por Jesus não é algo inusitado apenas para seus
discípulos, mas é uma realidade que expressa o seu caminho em obediência ﬁlial
ao Pai. Uma vez que essas exigências são o
destino do Mestre, não é estranho quando
percebemos que essas exigências são critérios para ser discípulo, pois ambos compartilham do mesmo destino.
Cabe agora nos perguntarmos: sou
discípulo de Jesus? Compartilhamos o
mesmo destino ou meu caminho de seguimento a Jesus é totalmente avesso às
renúncias?

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Ap 21, 9b-14; Sl 144(145); Jo 1,45-51. 3ª-f.: Martírio de São João Batista, memória – 2Ts 2,
1-3a. 14-17; Sl 95(96); Mt 23, 23-26. 4ª-f.: 2Ts 2,9-13; Sl 127(128); Mt 23,27-32. 5ª-f.: 1Cor 1, 1-9; Sl 144(145); Mt
24,42-51. 6ª-f.: 1Cor 1, 17-25; Sl 32(33); Mt 25,1-13. Sábado: Jr 1, 17-19; Sl 70(71); Mc 6,17-29. Domingo: 22º
Domingo do Tempo Comum – Jr 20,7-9; Sl 62(63); Rm 12,1-2; Mt 16,21-27.

1. Ambiente de oração: eleve o pensamento a Deus; respire lentamente procurando acalmar o coração. Após um
breve momento de silêncio, faça o sinal da cruz. Invoque
a luz do Espírito Santo, se preferir cantando “a nós descei divina Luz...”
2. Leitura atenta da Palavra: leia o Evangelho com calma. Leia uma, duas ou mais vezes e deixe ser iluminado
pela Palavra. Identiﬁque no texto as palavras de Jesus, de
seus ensinamentos, ou frases que chamaram sua atenção.
Deixe ser conduzido pelo Espírito Santo.
3. Meditação: procure ver no texto detalhes como: o lugar, as ações dos discípulos, as ações de Jesus. Imagine a
cena do Evangelho. Contemple-a. Viva-a.
4. Oração: por ﬁm, reze! Reze! Reze! Gaste um bom tempo na oração. Agradeça a Deus por este momento de oração e renove o seu compromisso com ele. Peça ao Senhor
a graça tanto de assumi-lo como o Rei da sua vida quanto de ser um bom discípulo.
22º Domingo do Tempo Comum – Ano A. Liturgia da
Palavra: Jr 20,7-9; Sl 62 (63),2.3-4.5-6.8-9 (R/. 2b); Rm 12,
1-2; Mt 16,21-27.

