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à prática da leitura atenta
da Palavra de Deus
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celebra 25 anos de
ordenação presbiteral
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PALAVRA DO ARCEBISPO

Lâmpada para os meus pés é
a tua Palavra, e luz para
minhas veredas (Sl 119,105)

Querido irmãos e irmãs,

J

á meditamos sobre a importância
da invocação do Espírito Santo,
como postura fundamental para
se fazer a Lectio Divina, e sobre
o primeiro momento, que é a leitura
propriamente dita do texto bíblico. O
segundo passo é fazer a Meditatio, ou
seja, a meditação, que é o momento no
qual Deus fala. Então, façamos silêncio
e abramos os ouvidos: “Ouvirá que
coisa diz o Senhor” (Sl 85,9).
A meditação sublinha o esforço que
se faz para atualizar o texto e inseri-lo
dentro do horizonte da nossa vida e
da realidade, seja pessoal, seja social.
O texto que foi escrito para mim deve
falar a mim. Meditar é reﬂetir sobre
o valor permanente do texto, que é a
verdade escondida a ser descoberta
e atualizada para nós; é buscar o sabor da Palavra, não com a ciência; é
buscar o rosto de Cristo atrás de cada
uma de suas palavras; é ruminar a Pa-

lavra, buscando assentá-la dentro de
si em um empenho de interioridade e
concentração; é fechar os olhos diante do Senhor e confrontar o texto com
a vida, evidenciando as posturas e os
sentimentos que a Palavra de Deus
nos transmite.
Na tradição espiritual a meditação
percorre três momentos. O primeiro
momento é o de recolher diligentemente a mensagem central do texto
que se está meditando. Tal mensagem
deve ser relacionado ao mistério de
Cristo que uniﬁca tudo. O segundo
momento da meditação é onde são
feitas as reﬂexões do que foi recolhido
precedentemente. Nessa etapa, a Palavra que, em precedência, foi semeada, agora é semeada no bom terreno
do próprio coração, na vigilância e no
amor, deixando com conﬁança que o
Senhor a cultive. O terceiro momento, enﬁm, é o do confronto, quando a
Palavra interiorizada produz uma luz
e uma força tal que ilumina a vida e

Editorial
Cento e sessenta anos de história. O Seminário Propedêutico Santa Cruz poderia ter fechado as portas logo nos primeiros anos de sua
fundação, se não fosse a insistência
e o amor de tantos padres, bispos
e pessoas de boa vontade e fé, que
acreditam na formação dos sacerdotes. Por cinco vezes, pelo menos,
fechou as portas e reabriu. Nesses altos e baixos, que o formador, padre
Pedro Mendonça, chama de cruzes e
ressurreições, a semente foi ﬁcando
cada vez mais forte, proporcionando
as bases para a formação dos padres.
O modelo político da época e as diﬁculdades ﬁnanceiras levaram o Seminário Santa Cruz a mudar de sede
por algumas vezes: Vila Boa (cidade
de Goiás), Uberaba (MG), Ouro Fino
(MG), Anápolis, Silvânia e, por último, Goiânia. Nessas idas e vindas,

os seminaristas iam e voltavam com
apenas uma certeza: a caminhada
vocacional deveria continuar. E continuou. Nesta data tão importante,
em que celebramos os 160 anos do
Seminário Santa Cruz, a Arquidiocese de Goiânia e todas as dioceses que
enviam seminaristas para serem formados por aquela casa, só têm um
pedido a fazer: continuem rezando
pelas vocações. Vale muito a pena
acreditar e perseverar na oração pelos nossos futuros pastores.

EDICAO 330 - DIAGRAMADO.indd 2

Esse texto, mastigado longamente
no confronto pessoal, deve ser ruminado também durante a jornada, fazendo ressonar dentro de si uma palavra ou uma frase do mesmo texto,
para espalhá-la na cotidianidade das
próprias ações. A meditação, assim,
ajuda-nos a colher o sentido espiritual, isto é, o sentido que o Espírito
de Deus quer comunicar hoje a mim,
através do texto bíblico. Meditando
a Palavra, o nosso coração se dilata
até compreender o coração mesmo de
Deus, porque o Espírito age dentro
da Escritura (cf. 2Tm 3,16) e nos ajuda
a descobrir o sentido pleno das suas
palavras (cf. Jo 16,13).
Gostaria de convidar vocês para
que, durante a semana, além de continuarem a prática da leitura atenta,
avançassem e passassem à meditação,
considerando particularmente os três
momentos acima indicados. Na próxima semana, falarei sobre o momento
da oração.

Irmã Ursulina celebra Jubileu de
Ouro de vida religiosa consagrada

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

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Fúlvio Costa (MTB 8674/DF)
Redação: Fúlvio Costa / Eliane Borges / Macos Paulo Mota
Revisão: Camila Di Assis
Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
Colaboração: Marcos Paulo Mota

a orienta decisivamente em direção a
Deus. É esse o tempo de discernimento sobre a Palavra, ou como diziam os
Padres, o tempo de peneirar os grãos
da palha. Aqui, o confronto é algo interior que se percebe dentro da alma,
e aquele que medita a Palavra o experimenta como um fogo que o aquece
e o orienta no caminho em direção à
experiência com Deus.
Um modo simples e prático de fazer
meditação é o de fazer perguntas ao
texto: Para mim, quais são a ideia e o
valor fundamental do trecho? Por que
é importante? O que me sugere e sobre
o que me interpela? Com qual personagem do texto me identiﬁco? Quais
sentimentos e posturas me transmite?
Como posso, com esse pensamento,
iluminar minha vida? Trata-se de fazer
penetrar a Palavra profundamente na
intimidade do próprio coração e depois mobilizar todas as próprias energias para confrontar-se, andar dentro
da Palavra e converter-se nela.

Foto: Roniel

DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

Fotografias: Rudger Remígio e colaboradores
Tiragem: 25.000 exemplares
Impressão: Gráfica Moura
Contatos: encontrosemanal@gmail.com
Fone: (62) 3229-2683/2673

A Paróquia São João Batista, em Aparecida de Goiânia, celebrou, no dia 7 de
setembro, uma missa em ação de graças, pelos 50 anos de vida religiosa consagrada da Irmã Alessandra Foa, da Congregação das Irmãs Ursulinas de São Carlos. Padre Vitor Simão, administrador paroquial, presidiu a celebração. Durante
a homilia, o sacerdote agradeceu a Deus pela vida da irmã. “Muito obrigado ao
Senhor nosso Deus pelo bem que a irmã Alessandra faz em nossas vidas, através
da vida consagrada”, disse ele.
Irmã Alessandra Foa, 75 anos, é de origem hebraica, nasceu na Itália, e está há
25 anos no Brasil. Ela contou que sua vocação foi despertada após um acidente
de moto, no qual ela quebrou as duas pernas. A religiosa relatou que seu pai teve
uma resistência em aceitar a sua escolha, já que sua família era judaica. “Eu sentia uma força dentro de mim que, na verdade, me fazia tirar todo o medo, toda a
fadiga de deixar a minha família”, contou.
De acordo com a religiosa, a escolha de viver para Deus no Cristianismo trouxe muito mais do que ela esperava. Em sua caminhada, ela conseguiu todos os ﬁlhos que desejava, todo o carinho que precisava e o amor de uma enorme família.
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Parabéns,

Dom Levi
Seu sacerdócio é um
dom para nós!
MARCOS PAULO MOTA

N

a próxima terça feira, dia
15 de setembro, nossa Arquidiocese alegra-se, de
modo muito especial, pela
celebração do Jubileu de Prata da
Ordenação Sacerdotal de Dom Levi
Bonatto, nosso bispo auxiliar. Ele
foi ordenado juntamente com 57
sacerdotes em Roma, em 1995, na
primeira ordenação presidida pelo
segundo sucessor de São Josemaria Escrivá, Dom Javier Echevarría.
Antes de ir para o seminário, Dom
Levi cursou Economia na Universidade Federal do Paraná e foi geren-

te no antigo Banco Real. Em 1980,
entrou para o movimento Opus
Dei (Obra de Deus), indo morar
em Roma, em 1990, onde estudou
Filosoﬁa e Teologia pela Pontifícia
Universidade Santa Croce, doutorando-se em Direito Canônico Administrativo, em 1995.
Após a ordenação, morou por
seis meses em Madrid, na Espanha.
Voltando ao Brasil em 1996, ﬁcou
por seis meses em São Paulo e foi
transferido para São José dos Campos, onde permaneceu por quase 12
anos, atendendo os centros da Obra

e os amigos da Obra, também em
Campinas-SP, e exercendo a direção
espiritual do Seminário Diocesano
de São José dos Campos.
Em 2008, assumiu a direção do
Centro de Estudos Marumbi, em
Curitiba - PR, a coordenação da Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz e
Opus Dei da região Sul, e foi diretor espiritual do Seminário Diocesano de Curitiba. Dom Levi Bonatto
atuou em Curitiba por seis anos, até
sua nomeação episcopal como titular de Accia e auxiliar do arcebispo de Goiânia, em 8 de outubro de

2014, e consequente ordenação episcopal, em 14 de dezembro de 2014,
pela imposição das mãos de Dom
Washington Cruz, Dom Moacir Silva
(arcebispo de Ribeirão Preto) e Dom
Pedro Fedalto (arcebispo emérito de
Curitiba), na Igreja de São Pedro, em
São José dos Pinhais - PR.
Foram muitas as pessoas que
marcaram e marcam a vida de Dom
Levi nestes 25 anos de sacerdócio.
Reunimos, a seguir, depoimentos
de padres, bispos e família, que demonstram amizade, afeto, respeito e
admiração por sua trajetória.

Depoimentos
DOM MOACIR SILVA ARANTES
Bispo Auxiliar de Goiânia
Agradeço a bondade de Deus que olhou para nosso querido
Dom Levi, desde o seio materno, e deu-lhe o dom da vocação
sacerdotal, chamando-o para o seu serviço e confirmando esse
chamado com a missão do episcopado. Sua afabilidade, seu
zelo, seu comprometimento, sua insuperável disposição para
o trabalho são o testemunho da presença de Cristo entre nós,
amando e servindo o seu povo. Agradeço o privilégio desta convivência, nestes 4 anos, tempo de aprendizado em Goiânia. O
senhor, Dom Levi, como Jesus no seu tempo, também nos questiona, nos encanta e nos motiva
com sua simplicidade, sua doação, seu serviço discreto e indispensável, a sermos melhores e mais
santos. Obrigado pelo seu sim e por seu testemunho.

PE. CARLOS GOMES
Pároco da Paróquia N. Sra. Auxiliadora, Catedral Metropolitana
Querido Dom Levi, como coordenador do Clero da Arquidiocese de Goiânia, parabenizo-o pelo intenso e fecundo sacerdócio, uma vocação que se renova a cada dia. Que o senhor
continue sendo um fiel mensageiro da Palavra de Deus e que
ele lhe dê sempre muita força, saúde e coragem para que possa
continuar conduzindo este trabalho com a generosidade e com
o desprendimento que possui. Que Nossa Senhora Auxiliadora
esteja sempre com o senhor.
DOM CARLOS LEMA GARCIA
Bispo Auxiliar de São Paulo
Nesta data tão significativa, em que comemoramos o jubileu
de ordenação sacerdotal de Dom Levi Bonatto, gostaria de recordar brevemente alguns momentos da sua trajetória profissional,
anteriores à sua ordenação sacerdotal, talvez pouco conhecidos.
Durante uma temporada foi locutor da então famosa Rádio
Tapajós. Vê-se que até hoje a sua impostação de voz ressoa nos
modernos meios de comunicação da Arquidiocese.
Tive o privilégio de conhecê-lo no início dos anos 1980, na
época em que, formado em Economia, trabalhou vários anos como gerente do então Banco Real,
em diversas agências em Curitiba e, depois, em São Paulo.
Deus serviu-se de sua experiência profissional para que, posteriormente, com a vocação sacerdotal, pudesse exercer um dilatado trabalho de formação e de direção espiritual com muitíssimos
leigos e sacerdotes.
Venho unir-me às ações de graças a Deus pelo seu jubileu sacerdotal e por estes seis anos de
ministério episcopal a serviço da Arquidiocese de Goiânia.
PE. ANDRÉ LUÍS BUCHMANN DE ANDRADE
Paranaguá – Paraná
Caro Dom Levi, receba meus sinceros votos de feliz Jubileu
de Prata Sacerdotal. Parabéns! Conte sempre com minha oração por sua vida sacerdotal. Tenha certeza de minha admiração
e estima.

PE. RAFAEL STANZIONA
Brasília – Distrito Federal
NELSON BONATTO
em nome também de sua mãe, irmãos e de todos da família Bonatto
Neste 15 de setembro, quando se comemora os 25 anos de sua ordenação sacerdotal, nós, da
família Bonatto, pedimos a Deus que lhe dê sempre muita força, coragem e, principalmente, saúde, para conduzir este trabalho de evangelização. Que este Jubileu de Prata renove sua vida e seu
ministério, que Deus o proteja e abençoe. Parabéns pelos 25 anos de sacerdócio!
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Caríssimo Dom Levi, não poderia deixar de cumprimentá-lo
por ocasião do seu jubileu. Esteja certo de que comemorar os 25
anos do seu sacerdócio é motivo de profunda alegria e ação de
graças para mim e para todos os que o conhecemos. Peço a Deus
que o abençoe com graças cada vez mais abundantes, para que
o seu sacerdócio, tão fecundo, dê frutos ainda mais saborosos.
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CAPA

Entre cruzes e
ressurreições,

Seminario Santa Cruz
conseguiu terreno fértil em Goiânia
FÚLVIO COSTA

N

esta segunda-feira, 14 de setembro, a Igreja celebra a Festa da Exaltação da Santa Cruz.
Antiquíssima na Igreja, a festa
tem reﬂexões profundas na teologia.
Estima-se que tenha surgido no século V, em Jerusalém. Era celebrada, em
Roma, no dia 3 de maio, a chamada

“Invenção”, que quer dizer, “o Encontro da Santa Cruz”. A uniﬁcação
das duas festas aconteceu em 1960.
Muitos santos da Igreja dedicaram-se
a estudar a Santa Cruz e a ela prestar
veneração. “A cruz é o sinal dos crentes e o terror dos demônios”, dizia São
Cirilo de Jerusalém. Ele também dizia

que ela é “uma grande proteção:
gratuita, por causa dos pobres; fácil,
por causa dos fracos”. Já São João
Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja,
que celebramos neste domingo, 13 de
setembro, exortou: “Não te envergonhes de tão grande bem, se não queres
que também Cristo se envergonhe de

ti quando vier na sua
glória e o sinal da Cruz
aparecer mais luminoso que os
próprios raios do sol”. A Cruz, portanto, é central na vida de todo cristão
e é falso um cristianismo sem ela.

A Cruz é central na vida de todo cristão e é falso um cristianismo sem ela
Na Arquidiocese de Goiânia, a
Festa da Exaltação da Santa Cruz
ganha um sabor ainda mais especial
porque aqui se encontra o Seminário Propedêutico Santa Cruz. Casa
de formação de sacerdotes que abriu
suas portas no século XIX, em Vila
Boa (Cidade de Goiás), antiga capital
da província e do estado de Goiás. O
seminário também passou por Ouro
Fino (MG), Silvânia e Anápolis até encontrar terreno fértil e duradouro em
Goiânia. Mas o que levou o seminário
a esse período de itinerância? Os fatores são muitos, conforme pesquisa
realizada pelo padre Pedro Mendonça Fleury Curado, formador do Ano
Propedêutico do Seminário Santa
Cruz. “Cinco vezes teve de fechar as

portas, ora por falta de dinheiro, ora
por falta de formadores, ora por falta de vocações. Várias vezes sofreu
com o poder público tentando tomar para si suas propriedades, fruto
de um traumático e mal-assimilado
ﬁm do regime de padroado. Várias
vezes teve de mudar de cidade, ora
por problemas ﬁnanceiros, ora por
incompreensões eclesiais e políticas”,
comentou o formador. Ele destacou
ainda que “não poderia ter um nome
melhor este Seminário Santa Cruz.
Morte e ressurreição são uma constante nesta instituição.”
Os sinais de ressurreição também estão bastante presentes nestes
longos anos de história. “Ao lado
dos sinais de Cruz, não faltam os de

ressurreição. Tantos são os testemunhos do amor preferencial dos bispos pela formação dos futuros pastores, com muitos e extraordinários
esforços. Ao menos três residiram no
seminário, todos ﬁzeram grandes sacrifícios ﬁnanceiros. Diante da escassez de sacerdotes, de tantas comunidades sem um pároco residente,
Dom Fernando e Dom Washington,
no exercício do ministério de arcebispo, chegaram a assumir o ofício
de reitor, sacriﬁcando tempo e energia na esperança de poder oferecer
bons pastores para o Povo de Deus.
Ao lado disso, também não faltaram
e não faltam as manifestações de
apreço dos demais ﬁéis, que tantas
vezes acudiram às necessidades do

O seminário hoje
Atualmente o Seminário Santa Cruz conta com 12 seminaristas, assim distribuídos:

7

Arquidiocese de Goiânia

Diocese de Barreiras (BA)

Apresentamos, a seguir, um breve relato do padre Pedro sobre a dimensão
formativa do Seminário Santa Cruz.
A formação sacerdotal visa criar
no candidato uma especial relação pessoal com a pessoa de Jesus
Cristo e ao seu mistério pascal, de
modo a prepará-lo para fazer uma
boa oferta de si mesmo na ordenação presbiteral e em toda a sua vida,
em favor da Igreja. É particularmente interessante, portanto, que
o coração da Igreja diocesana tenha
estampado, em sua ﬁsionomia his-
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Diocese de Ipameri

tórica, a caridade, o sofrimento e o
renascimento cristãos.
Hoje, o Seminário Santa Cruz
está trilhando o caminho retomado
em 2008, procurando ser uma boa
casa de formação para seus candidatos, que chegam cada um com sua
própria história e contexto de fé e
cultura. Essa parte da história, contudo, deverá ser contada no futuro.
A etapa do Propedêutico visa,
sobretudo, ser um tempo de amadurecimento humano e espiritual,
a partir de uma profunda experiência comunitária. Aqui, os semina-

1

Diocese de RubiatabaMozarlândia

Seminário, recebendo seminaristas
até mesmo para refeições cotidianas
– período de 1917 a 1923, em Goiás
– ou cedendo suas casas – Dona Joaninha, em Silvânia, de 1936 a 1940”,
relatou padre Pedro.
Embora a história do Seminário
Santa Cruz seja rica e cheia de percalços, essa casa de formação ainda
é pouco conhecida pela maioria das
pessoas. Suas atuais instalações estão
na Cidade da Comunhão (CPDF), localizado no Jardim das Aroeiras, em
Goiânia. É lá e nos outros dois seminários: São João Paulo II (Menor) e
Interdiocesano São João Maria Vianney (Maior) que são formados humana, espiritual, intelectual e pastoralmente nossos sacerdotes.

Pe. José Luiz da Silva é o reitor do Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney e do Seminário Santa Cruz. O primeiro é seminário maior
(filosofia e teologia) e o segundo é da etapa do
Propedêutico.
Pe. Pedro Mendonça Fleury Curado é o formador
do Ano Propedêutico, no Seminário Santa Cruz.
Integram ainda a comunidade padre Adnilson
Pedro Gomes, que é coformador do Propedêutico, além de administrador da Paróquia São João
Evangelista; mons. Lino Dalla Pozza e o diácono
Fênykis de Oliveira, que está em estágio pastoral.

ristas podem fazer uma experiência mais intensa da Igreja, a partir
de uma comunidade concreta, com
a qual se convive dia e noite, estreitamente ligada ao bispo, pai e
pastor. Alegramo-nos pelo fato
de nossos seminaristas estarem
num seminário que compartilha,
há 160 anos, com a maioria de
nossas comunidades e de nossos
ﬁéis, a experiência de ser tocados
e até feridos pela história, mas
que sempre se reergue pela graça
de Deus e pelo coração generoso de
tantos homens e mulheres.
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CAPA

Fatos históricos do Seminário Santa Cruz – 1860 a 2020
(Pesquisa do Pe. Pedro Mendonça)

1860

1872

1879

1880

1894

Seminário Santa Cruz é criado sob
o decreto imperial de Dom Pedro
II, em 3 de março. A aprovação da
Assembleia Legislativa aconteceu
dois anos antes, em 1858. O nome
do seminário é uma homenagem
ao autor do projeto, Felipe Cardoso de Santa Cruz.

Inauguração do seminário, no dia 6 de janeiro, por
Dom Joaquim Gonçalves
de Azevedo, terceiro bispo de Goiás, na Cidade de
Vila Boa de Goiás, com 38
candidatos.

Acontece o primeiro fechamento do
seminário por falta
de pagamento dos
professores.

O seminário reabre
as portas e alcança
grande progresso.

Dom Eduardo muda-se com o seminário para Uberaba (MG), com
aprovação do Núncio Apostólico,
deixando Vila Boa de Goiás, em 24
de junho. Foi instalado no prédio
do Colégio Uberabense, no Alto das
Mercês. Nesse mesmo ano volta a
fechar as portas.

1909

1913

1914

1915

1921

1923

Volta a abrir as portas com
quatro candidatos. Dessa
vez funcionando em Ouro
Fino (MG), com formadores da Diocese de Mariana.

Hermes da Fonseca assina
Decreto, devolvendo à Mitra Diocesana o prédio do
seminário situado na Vila
Boa de Goiás, no antigo
solar de Dom Francisco.

Padres do Verbo
Divino assumem
o seminário.

Seminário recebe
reconhecimento
federal de instituição de ensino.

Morre Dom Prudêncio,
sexto bispo de Goiás.
Mesmo após tantos esforços, havia ordenado
somente um padre saído do Seminário Santa
Cruz.

Posse de Dom Emanuel Gomes de Oliveira,
sétimo bispo de Goiás. Encontra penúria financeira. Os seminaristas tomavam refeições
em casas de famílias generosas. Os padres do
Verbo Divino decidem deixar o seminário e a
diocese. Fecha-se o seminário e os seminaristas são enviados para o Seminário de Mariana
(MG). Do grupo, chegaram ao sacerdócio, entre outros, o futuro Dom Abel Ribeiro Camelo.

1936

1941

1950 a 1955

1956

Dom Emanuel transfere
seminário para Bonfim,
hoje Silvânia, onde então
havia a estação final da estrada de ferro. Funcionou
inicialmente na casa de
dona Joaninha.

Inauguradas novas instalações do Seminário em Bonfim.
Segue um período de florescimento na formação sacerdotal. Por algum tempo, funcionaram, no seminário em Silvânia, também os estudos filosóficos. Dessa etapa de Silvânia
podem se destacar os seguintes seminaristas: Dom Antonio
Ribeiro (segundo arcebispo de Goiânia), Dom José Chaves
(segundo bispo de Uruaçu-GO), mons. Aldorando Mendes;
padre Geraldo Torres, entre outros.

Seminário tem como
reitor o padre Antonio
Ribeiro de Oliveira, o futuro Dom Antonio.

É criada a Arquidiocese
de Goiânia.

1958

1961

1962

1963

1964

Dom Fernando Gomes, primeiro arcebispo de Goiânia
anuncia, em sua primeira
carta pastoral, a construção
das novas dependências do
seminário como uma de suas
três prioridades.

Seminário é fechado em Silvânia.

Seminário funciona em
Anápolis, cidade então
pertencente ao território da Arquidiocese, nas
dependências do Colégio São Francisco.

Encerram-se as atividades do Seminário Santa
Cruz. Os seminaristas
são enviados para o
Seminário da Arquidiocese de Ribeirão Preto,
em Brodowski (SP).

Seminaristas do ginásio retornam a Goiânia, residindo inicialmente na região do “palmito”, próximo ao Setor Novo Mundo e,
depois, nas dependências construídas para esse fim. O complexo, hoje denominado Centro Pastoral Dom Fernando, teve com
reitor o padre Alberto Mendes e como formador o padre Aldorando Mendes dos Santos. Essa experiência perdurou até 1968,
quando houve turbulências culturais.

1968

1976

1980

1983

1985

O ano que não terminou, como alguns
o chamam, veio com turbulências culturais e eclesiais que atingiram também o seminário. Houve verdadeira
debandada de seminaristas, registrada em versos dramáticos de Dom Fernando. O resultado foi mais um fechamento do seminário.

Reabertura do Seminário Santa Cruz, como
seminário maior, procurando utilizar novos
métodos formativos, a partir das reflexões
pós-conciliares. Funcionava no primeiro
andar do Edifício Dom Abel, na rua 19, Centro. O próprio Dom Fernando, diante da dificuldade de encontrar sacerdotes aptos e
disponíveis, assume o ofício de reitor até
1980, vivendo no Seminário.

São ordenados os dois primeiros
padres dessa nova experiência,
padre Moacir Bernardino da Silva
e padre José Vicente Barboza. Este
permanece no seminário como
reitor, contando com a presença
paterna de Dom Fernando, que
reside no seminário até sua morte.

Seminário Santa Cruz
passa a funcionar nas
dependências antes
destinadas ao Centro
de Treinamento de
Líderes, na atual Cidade da Comunhão.

Falece Dom Fernando,
após ter ordenado oito
presbíteros fruto da
nova experiência do
Santa Cruz.

1986

2002

2005

Posse de Dom Antonio Ribeiro de Oliveira;
aquele que anteriormente foi aluno e reitor
do seminário tornou-se o segundo arcebispo metropolitano. Prossegue o projeto
formativo estabelecido por Dom Fernando,
acompanhando de perto a vida do seminário. Dom Antonio ordena 28 presbíteros
oriundos do Seminário Santa Cruz.

Posse de Dom Washington Cruz,
terceiro arcebispo de Goiânia.

Após um período em que o próprio arcebispo assumiu a função de reitor, por decisão unânime dos bispos interessados, os seminaristas de Goiânia passaram a integrar o Seminário
Interdiocesano São João Maria Vianney, existente em área contígua desde 1983. O Seminário
Santa Cruz ficou mais uma vez fechado, aguardando os trabalhos preparatórios da elaboração
de um projeto pedagógico para o Ano Propedêutico, que começaria a ser vivenciado em suas
dependências. Nesse mesmo ano, surgiu como instituição autônoma o Instituto de Filosofia
e Teologia Santa Cruz, fruto da experiência dos últimos anos do Seminário Santa Cruz. Esse
instituto é dedicado à formação dos futuros presbíteros das dioceses da Província Eclesiástica
de Goiânia, em relação estreita com a PUC Goiás.

2006

2008

2017

2020

Começa a idealização de ampla reforma. Os seminaristas são encaminhados ao Seminário Maior Interdiocesano São João
Maria Vianney.

Reforma tem início em cinco etapas, sendo que a última delas se deu com a
construção da capela. No mesmo ano o seminário reabre, funcionando agora
como etapa Propedêutica da formação, em estreita ligação com o Seminário
Maior São João Maria Vianney. Desde então, os dois seminários possuem uma
mesma direção colegiada, composta por um Conselho de Formadores presidido por um único reitor, com um projeto pedagógico integrado. No Seminário Santa Cruz reside o presbítero responsável pela turma, enquanto o reitor
e os demais formadores residem no Seminário Maior. Cada formador assume
algumas tarefas no Santa Cruz e se reveza na presidência da Santa Missa.

Seminário celebra 157
anos com 12 jovens seminarista no Ano Propedêutico. Dom Washington Cruz abre o Jubileu
dos Seminários e celebra
a dedicação da capela.

Seminário Santa Cruz celebra 160 anos. Somente pela fé e pela bravura de tantos homens
e mulheres foi possível acreditar neste projeto
que já formou tantos e deverá formar muito
mais pastores para a nossa Igreja. Nesta data
tão importante, pedimos a oração de todos os
fiéis pela formação dos nossos sacerdotes.
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CATEQUESE DO PAPA

CURAR O MUNDO N. 4

O destino universal dos bens
Amados irmãos e irmãs!

P

erante a pandemia e as suas
consequências sociais, muitos
correm o risco de perder a esperança. Neste tempo de incerteza
e angústia, convido todos a aceitarem o
dom da esperança que vem de Cristo. É
ele que nos ajuda a navegar nas águas
tumultuosas da doença, da morte e da
injustiça, que não têm a última palavra
sobre o nosso destino ﬁnal.
A pandemia pôs em evidência e
agravou os problemas sociais, especialmente a desigualdade. Alguns podem trabalhar de casa, enquanto para
muitos outros isso é impossível. Algumas crianças, apesar das diﬁculdades,
podem continuar recebendo uma educação escolar, enquanto para muitas
outras houve uma brusca interrupção.
Algumas nações poderosas podem emitir moeda para enfrentar a emergência,
enquanto que para outras isso signiﬁcaria hipotecar o futuro.
Esses sintomas de desigualdade revelam uma doença social; é um vírus
que provém de uma economia doente.
Devemos simplesmente dizê-lo: a economia está doente. Adoeceu. É o resultado de um crescimento econômico
iníquo – esta é a doença: o fruto de um
crescimento econômico iníquo – que
prescinde dos valores humanos fundamentais. No mundo de hoje, muito
poucas pessoas ricas possuem mais
do que o resto da humanidade. Repito
isto porque nos fará reﬂetir: poucos riquíssimos, um pequeno grupo, possui
mais que o resto da humanidade. Essa
é mera estatística. É uma injustiça que
clama aos céus! Ao mesmo tempo, este

modelo econômico é indiferente aos
danos inﬂigidos à casa comum. Não
cuida da casa comum. Estamos quase
superando muitos dos limites do nosso maravilhoso planeta, com consequências graves e irreversíveis: desde
a perda de biodiversidade e alterações
climáticas ao aumento do nível dos
mares e à destruição das ﬂorestas tropicais. A desigualdade social e a degradação ambiental andam de mãos dadas
e têm a mesma raiz (cf. Enc. Laudato Si’,
101): a do pecado de querer possuir, de
querer dominar os irmãos e irmãs, de
pretender possuir e dominar a natureza e o próprio Deus. Mas esse não é o
desígnio da criação.
“No princípio, Deus conﬁou a ter-

ra e os seus recursos à gestão comum
da humanidade, para que dela cuidasse” (Catecismo da Igreja Católica, 2402).
Deus pediu-nos que dominássemos a
terra em Seu nome (cf. Gn 1,28), cultivando-a e cuidando dela como se
fosse um jardim, o jardim de todos
(cf. Gn 2,15). “Enquanto ‘cultivar’ quer
dizer lavrar ou trabalhar [...] ‘guardar’
signiﬁca proteger..., preservar” (LS,
67). Mas atenção a não interpretar isto
como uma carta branca para fazer da
terra aquilo que se quer. Não. Existe
“uma relação responsável de reciprocidade” (LS, 67) entre nós e a natureza. Recebemos da criação e damos por
nossa vez. “Cada comunidade pode tomar da bondade da terra aquilo de que

necessita para a sua sobrevivência, mas
tem também o dever de a proteger”
(LS, 67). Ambas as partes.
De fato, a terra “precede-nos e foi-nos dada” (LS, 67), foi dada por Deus
“a toda a humanidade” (CIC, 2402). E
por isso é nosso dever assegurar que os
seus frutos cheguem a todos, e não apenas a alguns. Esse é um elemento-chave
da nossa relação com os bens terrenos.
Como recordaram os padres do Concílio Vaticano II, “quem usa desses bens,
não deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui só como
próprias, mas também como comuns,
no sentido de que possam beneﬁciar
não só a si mas também aos outros”
(Const. past. Gaudium et Spes, 69). De
fato, “a propriedade de um bem faz do
seu detentor um administrador da providência de Deus, com a obrigação de o
fazer frutiﬁcar e de comunicar os seus
benefícios aos outros” (CIC, 2404). Nós
somos administradores dos bens, não
donos. Administradores. “Sim, mas o
bem é meu”. É verdade, é teu, mas para
o administrares, não para o possuíres
egoisticamente.
Para assegurar que o que possuímos
seja um valor para a comunidade, “a autoridade política tem o direito e o dever
de regular, em função do bem comum”
(CIC, 2406; [cf. GS 71; São João Paulo
II, Carta enc. Sollicitudo Rei Socialis, 42;
Carta enc. Centesimus Annus, 40.48]).
A “subordinação da propriedade
privada ao destino universal dos bens [...]
é uma ‘regra de ouro’ do comportamento social, e o primeiro princípio de
toda a ordem ético-social” (LS, 93; [cf.
São João Paulo II, Carta enc. Laborem
Exercens, 19]).

A virtude da esperança
As propriedades, o dinheiro são
instrumentos que podem servir para
a missão. Mas transformamo-los facilmente em ﬁns individuais ou coletivos.
E quando isso acontece, são minados os
valores humanos essenciais. O homo sapiens deforma-se e torna-se uma espécie
de homo oeconomicus – num sentido menor – individualista, calculista e dominador. Esquecemos que, sendo criados
à imagem e semelhança de Deus, somos
seres sociais, criativos e solidários, com
uma imensa capacidade de amar. Com
frequência esquecemo-nos disso. De
fato, somos os seres mais cooperadores
entre todas as espécies, e ﬂorescemos
em comunidade, como se pode ver na
experiência dos santos. Há um ditado
espanhol que me inspirou esta frase, que
reza assim: Florescemos en racimo, como
los santos. Florescemos em comunidade
como se vê na experiência dos santos.
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Quando a obsessão de possuir e
dominar exclui milhões de pessoas
dos bens primários; quando a desigualdade econômica e tecnológica é tal
que dilacera o tecido social; e quando
a dependência do progresso material
ilimitado ameaça a casa comum, então
não podemos ﬁcar a olhar de braços
cruzados. Não, isso é desolador. Não
podemos ﬁcar olhando! Com os olhos
ﬁxos em Jesus (cf. Hb 12,2) e com a certeza de que o seu amor opera através
da comunidade dos seus discípulos,
devemos agir em conjunto na esperança de gerar algo diferente e melhor. A
esperança cristã, enraizada em Deus, é
a nossa âncora. Sustenta a vontade de
partilhar, fortalecendo a nossa missão
como discípulos de Cristo, que partilhou tudo conosco.
Isso foi compreendido pelas primeiras comunidades cristãs, que,

como nós, viveram tempos difíceis.
Conscientes de formar um só coração
e uma só alma, punham todos os seus
bens em comum, dando testemunho
da abundante graça de Cristo sobre
eles (cf. At 4,32-35). Nós estamos vivendo uma crise. A pandemia pôs-nos
todos em crise. Mas recordai-vos: de
uma crise não se pode sair iguais, ou
saímos melhores ou saímos piores. Eis
a nossa opção. Depois da crise, continuaremos com esse sistema econômico
de injustiça social e de desprezo pelo
cuidado do meio ambiente, da criação,
da casa comum? Pensemos nisso. Que
as comunidades cristãs do século XXI
recuperem esta realidade – o cuidado
da criação e a justiça social: caminham
juntas – dando assim testemunho da
Ressurreição do Senhor. Se cuidarmos
dos bens que o Criador nos concede,
se partilharmos o que possuímos para

que não falte nada a ninguém, então de
fato podemos inspirar esperança para
regenerar um mundo mais saudável e
mais justo.
E, para terminar, pensemos nas
crianças. Lede as estatísticas: quantas
crianças, hoje, morrem de fome devido
à má distribuição das riquezas, a um
sistema econômico como disse acima; e
quantas crianças, hoje, não têm direito à
escolarização, pelo mesmo motivo. Que
essa imagem, das crianças necessitadas,
com fome e com falta de escolarização,
nos ajude a compreender que desta crise devemos sair melhores.

Audiência Geral
Biblioteca do Palácio Apostólico
26 de agosto de 2020
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Pós-Graduação em Doutrina Social da Igreja

PE. DAVID PEREIRA DE JESUS
Coordenador do curso de Pós-Graduação em
Doutrina Social da Igreja – PUC Goiás

O

Papa Leão XIII, ao escrever a Carta Encíclica Rerum
Novarum (1891), buscando
responder aos problemas
do seu tempo, já alertava que a responsabilidade social não é apenas de
alguns, mas de todos. Ele apresentou
um remédio, que não era eﬁciente somente naquele tempo, continua sendo extremamente necessário: “tome
cada um a tarefa que lhe pertence; e
isto sem demora, para que não suceda
que, adiando o remédio, se tome incurável o mal, já de si tão grave” (RN, 35)
Temos vivido momentos difíceis.
Vê-se que os estragos da corrupção
dos costumes e, consequentemente,
a corrupção social tem assolado as
consciências e causado grandes estragos. Diante disso, não podemos ﬁcar inertes. Porém, não basta apenas
levantar uma bandeira. Precisamos
ser bem formados para responder
aos desaﬁos do tempo presente. Para
tanto, atendendo a um apelo do nosso arcebispo, que há tempos deseja
oferecer uma formação qualiﬁcada
para todos os que se interessam pela
questão social, a Arquidiocese de
Goiânia, em união com a PUC Goiás,
lançam a Pós-Graduação em Doutrina Social da Igreja.
O Compêndio da Doutrina Social
da Igreja, preparado pelo Pontifício
Conselho “justiça e paz”, recorda-nos que, mesmo sendo desaﬁador,
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precisamos transformar a realidade social com a força do Evangelho,
com o testemunho de mulheres e homens ﬁéis a Jesus Cristo. Assim, precisamos de pessoas corajosas para
serem portadores de uma mensagem
de amor para com a humanidade,
que de alguma forma vá ao encontro
dos desaﬁos sociais dos irmãos mais
oprimidos. Nesse sentido, a Doutrina Social da Igreja (DSI) é um ensinamento capaz de ajudar a humanidade no seu crescimento social. Pois,
ela é o conjunto dos ensinamentos
contidos na doutrina da Igreja Católica e no seu Magistério, que consta
de numerosas encíclicas e pronunciamentos dos papas, inseridos na
tradição multissecular e que tem
as suas origens nos primórdios do
Cristianismo. O estudo e o aprofundamento da DSI tem por ﬁnalidade
ﬁxar princípios, critérios e diretrizes
gerais a respeito da organização social e política dos povos e das nações,
ou seja, é um convite à ação.
A Pós-Graduação em DSI da PUC
Goiás pretende cumprir seu papel de
levar os ﬁéis a corresponderem, com
o auxílio também da reﬂexão racio-

...um ensinamento
capaz de ajudar a
humanidade no seu
crescimento social

Foto: Internet

Formação qualificada, para responder aos desafios do tempo presente

nal e das ciências humanas, à sua vocação de construtores responsáveis
da sociedade terrena, sendo capazes
de examinar e interpretar as realidades do tempo presente, percebendo
a conformidade ou desconformidade com o ensinamento do Evangelho
sobre o homem e sua vocação terrena. Como aﬁrma São João Paulo II, a
DSI “visa, pois, orientar o comportamento cristão” (Carta Encíclica Sollicitudo Rei Socialis, 41). Logo, aquele
que se matricular em nosso curso,
terá a oportunidade de aprofundar
os estudos acerca da Doutrina Social da Igreja, bem como aprender
a dialogar através da mediação com
as ciências e a ética, para obter o conhecimento desejado para fazer a interpretação e a análise cristã sobre as
questões sociais.
Nosso público-alvo: portadores

de diploma de curso superior, que
almejam se capacitar para a atuação
eclesial, acadêmica e social. A modalidade do curso é 100% remoto, através da Plataforma Microsoft Teams.
Tem a carga horária de 360h, 15 meses de duração e o valor da parcela
é de R$ 419,34. As aulas acontecerão quinzenalmente às sextas-feiras
(18h-22h) e aos sábados (7h-12h).
Haverá dois eventos virtuais ao longo do curso. As inscrições estão abertas e a previsão para o início do curso
é 16 de outubro de 2020.
Seja bem-vindo em nosso meio!
Para obter mais informações, entre em contato:
www2.pucgoias.edu.br/especializacao/
pos.comercial@pucgoias.edu.br
Tel.: (62) 39401001/1002/1005/1006
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LEITURA ORANTE

“Assim, os últimos serão os primeiros,
e os primeiros serão os últimos” (Mt 20,16a)
WALISSON RODRIGUES FREITAS
Seminarista da Diocese de Itumbiara-GO
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

A

s leituras do próximo domingo nos
colocam numa dimensão escatológica, isto é, diante da realidade dos últimos tempos. Contudo, para entender
o que a Igreja quer nos alertar por meio da liturgia, antes devemos compreender o que está
diante de nós.
Quando falamos dos últimos dias ou o tempo do ﬁm, como diz São Pedro na sua primeira epístola, muitas outras vozes apocalípticas
já chegaram aos nossos ouvidos e, por vezes,
colocaram-nos na ignorância, no medo e na incompreensão. Na liturgia do próximo domingo,
vemos como o profeta Isaías alerta o povo, e consequentemente a nós, para procurar o Senhor,
enquanto ele se deixa ser achado, recordando
que Deus é generoso no perdão. Com o salmista,
cantaremos que “O Senhor está perto da pessoa

que o invoca” (Sl 144 [145], 18). E São Paulo, na
Carta aos Filipenses, demonstra a realidade da
vida e da morte com a bela expressão: “para
mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro” (Fl 1,21).
Para a compreensão dessas leituras, bem
como a efetiva permanência do Senhor perto
daquele que o invoca, no Evangelho, Jesus
conta uma parábola para dizer com o que se
assemelha o Reino dos Céus. A parábola do
patrão que sai, em várias horas durante o dia,
buscando trabalhadores para a vinha e, ao ﬁnal, manda pagar uma diária a todos, parece
uma lógica incomum, mas representa a lógica
misericordiosa do Reino dos Céus.
Todos temos a oportunidade de procurar
o Senhor, especialmente pelo seu perdão e em
sua busca, para viver à altura do Evangelho
de Cristo. Portanto, quando o Senhor nos chamar, depois de uma vida inteira trabalhando
na vinha dele, dará a paga do Reino dos Céus.
Um só será o salário, igualmente ofertada a
todos: a salvação.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Nm 21, 4b-9 ou Fl 2,6-11; Sl 77(78); Jo 3, 13-17. 3ª-f.: Hb 5, 7-9; Sl 30(31); Jo 19,
25-27. 4ª-f.: 1Cor 12,31-13,13; Sl 32(33); Lc 7, 31-35. 5ª-f.: 1Cor 15,1-11; Sl 117(118); Lc 7,36-50. 6ª-f.: 1Cor
15,12-20; Sl 16(17); Lc 8,1-3. Sábado: 1Cor 15,35-37,42-49; Sl 55(56); Lc 8,4-15. Domingo: 25º Domingo do
Tempo Comum – Is 55,6-9; Sl 144(145); Fl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a. (Operários da vinha).
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Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Mt 20,1-16a (página 1373 – Bíblia
das Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: coloque-se numa posição cômoda
em um local agradável. Silencie-se e invoque o auxílio do
Espírito Santo;
2. Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez,
familiarize-se com as palavras e insira-se no relato bíblico;
3. Meditação: leia as leituras do dia. A Palavra de Deus é
viva e eﬁcaz, tem um objetivo especíﬁco na sua vida. Deixe
que Deus fale com suas palavras; apenas escute;
4. Contemplação: contemple a Trindade que se revela para
você;
5. Oração: reze com as palavras que ﬁcaram em seu coração, deixe o Espírito Santo falar por você. Se possível, escreva os frutos dessa oração;
6. Ação: a Palavra não volta para Deus sem produzir efeitos. É hora de agir e interpelar-se sobre as atitudes que Jesus
quer de você hoje. Jesus Cristo mostrará as ações concretas
que você deve realizar depois de um intenso momento de
oração.
25° Domingo da Quaresma, Ano A – Liturgia da Palavra:
Is 55,6-9; Sl 144 (145),2-3.8-9.17-18 (R/.18a); Fl 1,20c-24.27a;
Mt 20,1-16a (Operários da vinha).
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