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PALAVRA DO ARCEBISPO

Queridos irmãos e irmãs,

O

início de novembro é
marcado por dois momentos fortes da nossa
fé. No dia 1º, celebramos
a Solenidade de Todos os Santos.
Em outras palavras, louvamos
a Deus e agradecemos a ele pelo
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
dom de tantos de nossos irmãos e
irmãs que dedicaram totalmente
suas vidas a Deus e por Deus à humanidade, e do céu
continuam sendo amigos, protetores, intercessores para
nós. No dia 2 de novembro, celebramos a comemoração
de todos os nossos irmãos falecidos. É um dia de oração
por eles, para que Deus os receba nas ﬁleiras dos santos
no céu. Ao mesmo tempo, é um dia que nos leva a enfrentar o grande mistério da morte.
Perante a morte, a de um ente querido ou o pensamento sobre a nossa própria morte, cada um reage como
pode. Nestes tempos de emergência sanitária, somos,
tantas vezes, dominados pela dor e pelo desespero. Sentimo-nos, muitas vezes, sós, abandonados, desorientados, sem referência e sem forças. Ainda mais quando nos
deparamos com mortes inesperadas.
No entanto, vivemos uma grande tensão, porque diante da morte de um ente querido, que parece destruir também a nossa existência, nós, que ﬁcamos, precisamos lutar com aquele fôlego de vida que nos habita. Sim, a Terra
continua sendo o lugar da nossa peregrinação e o céu se
torna a pátria de quem nos deixa. Ficamos aqui e necessitamos viver! A vida não pode ser um lamento, mas, em
Deus, ela deve crescer como um canto de esperança, talvez delicado e frágil, mas sempre um canto de esperança.
“Sei que meu redentor está vivo” (Jó 19,25), gritou Jó
depois de uma série de dores que o despojam de tudo:
todos os seus entes queridos estão mortos, seus ﬁlhos estão mortos. Ele perdeu sua saúde, suas amizades, seus
bens. Diante de tanto desespero, Jó exclama: Sim, eu sei
que meu redentor está vivo.
A comemoração de todos os ﬁéis falecidos não é um
dia em que devemos nos forçar a dizer que a morte não
nos assusta ou ver que os nossos entes queridos nos deixarem não nos faz sofrer. Não. Hoje é um dia, antes de
tudo, de oração, e cada um ora habitado pelos sentimentos que carrega no coração. Deus aceita tudo. Ao mesmo
tempo, é um dia de oração para assumirmos cada vez
mais, pela fé, o mesmo grito de Jó: “Sim, eu sei que o
meu Redentor está vivo”, e assim celebrarmos o Dia de
Finados com a esperança cristã na ressurreição.
Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Talita Salgado (MTB 2162 GO)
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Nesta segunda-feira, 2 de novembro, Dia dos Fiéis Defuntos (Finados),
trazemos matéria de capa sobre o tema,
lembrando as dores deste ano de 2020,
ano em que tantos perderam os seus familiares e amigos, vítimas das mais diversas causas, mas, sobretudo, do novo
coronavírus. A palavra para todos nós
é de esperança em um novo céu, certos de uma nova terra em que não haverá mais dor e de que todos nós nos
reencontraremos junto de Deus. Nesta
edição apresentamos, também, a cobertura da Santa Missa em ação de graças
pelos 87 anos de Goiânia, que aconte-

Boa leitura!

Série Oração do Cristão
Pai-Nosso, a Oração do Senhor

A oração mais conhecida, entre todas as
crenças religiosas ou não, com certeza, é a
oração do Pai-Nosso. No Evangelho de Mateus, essa oração (cf. Mt 6,9-13) está no contexto do Sermão da Montanha (cf. Mt 5-7),
revelando, assim, como deve ser a oração
daqueles que são os pobres em espírito, os
aﬂitos, os humilhados, os que têm fome e
sede da justiça, os misericordiosos, os puros
de coração, os que trabalham pela paz e os
que são perseguidos por causa da justiça.
O Pai-Nosso foi a resposta orante de
Jesus diante do pedido de seus discípulos:
“ensina-nos a rezar” (Lc 11,1). Por esse motivo, a prece ﬁcou conhecida como a “oração do Senhor”, uma forma de dar glória a
Deus através da Palavra.
A primeira expressão dessa oração nos
apresenta uma certeza divina: “Pai-Nosso
que estais nos céus” (Mt 6,9). A palavra
“Pai” foi explicitamente reveladora, colocando o ser humano na qualidade de ﬁlho,
ainda que adotivo (cf. Ef 1,5). Agora podemos invocar a Deus em seu afago paterno.
O Pai-Nosso começa com uma bênção
de adoração, antes de ser uma súplica, de
forma que primeiro devemos reconhecer
Quem Ele é: Pai; para somente depois pedir Àquele que está acima da terra, que já
está nos Céus, isto é, que está “para além
de tudo”.
Nos Evangelhos encontramos duas versões da oração do Pai-Nosso, sendo a mais
longa em Mateus, com sete pedidos (cf. Mt
6,9-14) e a mais curta em Lucas, com cinco
pedidos (cf. Lc 11,2-4).
Vamos compreender, ainda que resumidamente, qual o signiﬁcado de cada petição
que compõe a oração do Pai-Nosso.
1ª PETIÇÃO – “Santificado seja vosso Nome”
Isto é, reconhecer que Deus é santo e
que somos chamados a participar desse
mistério de santidade: “Sede santos porque
eu sou Santo” (Lv 11,44; Mt 5,48).
2ª PETIÇÃO – “Venha a nós o vosso Reino”
Sabemos que Jesus é a presença do Reino Deus em nosso meio, de forma que vamos sendo puriﬁcados a cada dia quando,
na obediência ao Pai, construímos um reino
de justiça, paz e verdadeira alegria no Espírito Santo (cf. Rm 14,17).
3ª PETIÇÃO – “Seja feita a vossa vontade
assim na terra como no céu”
É Vontade de Deus Pai que a humanidade seja salva, que conheça e siga Jesus,
o caminho a verdade e a vida (cf. 1Tm 2,3-
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ceu no dia 24 de outubro e foi presidida
pelo nosso arcebispo Dom Washington
Cruz. Conﬁra, ainda, artigo sobre os 25
anos do Grupo AAVE, que tem sede
em Goiânia e apoia pessoas com HIV/
Aids. O grupo tem realizado um bonito
e importante trabalho em nossa arquidiocese e precisa muito da nossa ajuda
para continuar atuando. Aos agentes
da Pastoral da Comunicação, deixamos
uma novidade: nossas formações estão
voltando. Para mais informações de
agendamento, conﬁra a página 8.

Foto: Rudger Remígio

DESCANSEM
EM PAZ

Editorial

4). Por isso, na terceira petição, homens e
mulheres de fé rezam pedindo a Deus que
possam unir suas vontades à própria vontade de seu Filho.
4ª PETIÇÃO – “O pão nosso de cada dia nos
dai hoje”
Alimentar corretamente é dar força ao
corpo, por isso pedimos a Deus todos os
bens que nos são úteis, materiais e espirituais. Se pedimos o sustento ﬁsiológico, devemos mais ainda pedir o espiritual, aﬁnal
“nem só de pão viverá o homem, mas de
toda palavra que procede da boca de Deus”
(Mt 4,4). A Eucaristia deve ser nosso pão
cotidiano.
5ª PETIÇÃO – “Perdoai-nos as nossas
ofensas, assim como nós perdoamos a
quem nos tem ofendido”
O perdão é um dos pontos mais altos
da oração cristã. É um ato que une a miséria humana com a misericórdia divina.
Perdoar é experimentar a reciprocidade
do amor: perdoar quem nos ofende, pedir
perdão ainda que fôssemos ofendidos; de
forma que não exista limite nem medida
quando o perdão é essencialmente divino
(cf. Lc 23,34).
6ª PETIÇÃO – “Não nos deixeis cair em
tentação”
A moral católica acredita ﬁelmente que
é necessário fazer o bem e evitar o mal e
que Deus não pode ser tentado pelo mal (cf.
Tg 1,13). Assim, não cair em tentação é uma
decisão em que contamos com a graça de
Deus (fortaleza, vigilância, perseverança),
para que não nos permita trilhar o caminho
que conduz ao pecado.
7ª PETIÇÃO – “livrai-nos do mal”
O cristão com coração convertido reconhece em Quem depositou sua fé e esperança (cf. 1Pd 3,15). Ao pedir que nos livre do
Maligno, reconhecemos que, para sermos
libertados de todos os males, devemos nos
entregar à misericórdia divina e nos afastar,
a cada dia mais, do autor de todos os males
(cf. Mt 13,24-30.36-46).
Para o católico, a oração do Pai-Nosso
é uma forma de adoração, gloriﬁcação e
súplica daqueles que têm a verdadeira e
íntima relação de proximidade com Deus
e que perpassa os séculos, na esperança de
que um dia possamos nos encontrar com o
Pai na plenitude dos Céus.
(Pe. Vilmar Barreto)
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Arcebispo celebra Santa Missa
dia 24 de outubro é uma
data importante para todos os goianienses, pois é o
dia da criação da cidade de
Goiânia. Assim, como de costume,
aconteceu a celebração da Santa Missa
em ação de graças pelo aniversário da
nossa capital na Catedral Metropolitana, presidida por Dom Washington
Cruz e com a presença do governador
do estado de Goiás, Ronaldo Caiado e
do prefeito de Goiânia, Iris Rezende.
“Hoje pedimos conﬁantemente a
Deus que nos ajude a viver estes dois
grandes mandamentos inseparáveis,
que se resumem em toda a lei, como
disse Jesus: Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si
mesmo. Pedimos-lhe a graça de saber
amar, para que as nossas palavras falem de Deus, a nossa vida o anuncie
aos outros e os outros o encontrem em
nós”, disse o arcebispo ao fazer a sua
reﬂexão.

Ainda em sua homilia, Dom
Washington falou sobre seus desejos
para a cidade de Goiânia. “Estamos
em plena campanha eleitoral, momento em que somos chamados a dar
o nosso voto consciente e inteligente,
para escolher os novos responsáveis
para governar a nossa cidade. Podemos e devemos olhar para o futuro
de Goiânia. Somos chamados a escolher nossos governantes para os próximos quatro anos. Almejamos para
Goiânia um futuro sem pobreza e sem
violência. Desejamos construir uma
cultura goianiense de respeito à vida
de solidariedade e de paz. Desejamos
para nossa cidade um futuro com desenvolvimento sustentável, cuidando
das águas da terra e do ar – dons de
Deus”, aﬁrmou.
A celebração contou ainda com a
presença de Dom Levi Bonatto e do
padre Cristiano Faria que concelebraram a Santa Missa.

Papa Francisco anuncia a
criação de mais 13 Cardeais
da Santa Igreja

O papa Francisco anunciou no último domingo um
novo Consistório para o dia 28 de novembro. A reunião
acontecerá a fim de divulgar a criação de 13 novos cardeais, quatro dos quais, por terem mais de 80 anos, não
participarão do conclave.
Dois dos novos cardeais pertencem à Cúria Romana:
são o secretário do Sínodo dos Bispos, o maltês Mario Grech, e o italiano Marcello Semeraro, ex-bispo de Albano e
novo Prefeito da Congregação para as Causas dos Santos.
A eles o papa uniu seis pastores de Igrejas no mundo: o arcebispo de Kigali, Ruanda, Antoine Kambanda; o arcebispo
de Washington, EUA, Wilton Gregory; o arcebispo de Capiz,
Filipinas, José Fuerte Advincula; o arcebispo de Santiago,
Chile, Celestino Aós Braco; o vigário apostólico de Brunei,
Cornelius Sim; o arcebispo de Siena, Itália, Augusto Paolo
Lojudice. Na ocasião, com eles, o papa nomeou também o
atual Guardião do Sagrado Convento de Assis, o padre Mauro Gambetti. Aos nove cardeais com menos de oitenta anos
de idade, o papa Francisco uniu também quatro novos cardeais com mais de oitenta anos. Felipe Arizmendi Esquivel,
arcebispo emérito de San Cristóbal de Las Casas (México);
o Núncio Apostólico, Silvano Tomasi, ex-observador permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas, que depois
trabalhou no Dicastério para o Desenvolvimento Humano
Integral; o padre Raniero Cantalamessa, pregador da Casa
Pontifícia; e o pároco do Divino Amor, padre Enrico Feroci.
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em ação de graças pelos 87 anos de Goiânia

Igreja no Brasil e no Mundo
Papa reconhece martírio
de Isabel Campos e
virtudes heroicas do irmão
Roberto Giovanni

O papa Francisco recebeu em audiência, no dia 27 de
outubro, o prefeito da Congregação para as Causas dos
Santos, Dom Marcello Semeraro, oportunidade em que
autorizou a mesma Congregação a promulgar os decretos
que reconhecem alguns milagres, martírios e virtudes heroicas. Entre estes, o martírio da Serva de Deus Isabel Cristina Mrad Campos, morta por ódio à fé em Juiz de Fora, em
1º de setembro de 1982, e as virtudes heroicas do Servo de
Deus Roberto Giovanni, nascido em Rio Claro, em 1903.
Isabel Cristina Campos foi assassinada em Juiz de Fora, em
1982. Já o irmão Roberto Giovanni, da Congregação dos
Estigmáticos, faleceu aos 90 anos, após uma vida dedicada
à assistência espiritual da população, especialmente aos
pobres e doentes.

CNBB convida a
plantar uma arvore em
homenagem aos falecidos

Neste dia 2 de novembro, Dia de Finados, os brasileiros são convidados a plantar uma árvore em memória
aos entes falecidos. A campanha convida as pessoas a
também publicarem a sua foto no Instagram plantando
a árvore e contando a história de quem recebe a homenagem. Para participar, basta fazer uma foto e publicar
na plataforma usando a hashtag #CuidarDaSaudade. As
fotos serão publicadas no hotsite da campanha, que está
hospedado no site da CNBB.
CUIDAR DA SAUDADE E DA CASA COMUM
A iniciativa tem como slogan: “É tempo de cuidar da
saudade e da Casa Comum” e faz parte da Ação Solidária Emergencial da Igreja no Brasil “É Tempo de Cuidar”. A
Ação Solidária, criada pela CNBB e pela Cáritas, tem sido
realizada desde o início da pandemia da covid-19 e tem
como objetivo estimular diversas iniciativas de cuidado ao
próximo, desde a arrecadação e distribuição de doações
até a ajuda nos campos religiosos, humanos e emocionais.
A ação do Dia de Finados também conta com a participação da Pascom Brasil e da Signis Brasil.
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NOVEMBRO AZUL

Câncer de próstata
Preconceitos e inverdades
são os principais vilões para a
morte de homens acometidos
por esta doença
FÚLVIO COSTA

T
Foto: Comunicação ACCG

odos já sabem que anualmente é desenvolvida a
Campanha Novembro Azul.
Isso não é novidade. Contudo, seria a sua importância entendida e levada a sério por todos? Infelizmente, o câncer de próstata está
entre as doenças que mais matam
homens no Brasil. Dados recentes
divulgados pelo Instituto do Câncer (Inca), que tem sua sede no Rio
de Janeiro, estimam que entre 2020
e 2022, haverá 65.840 casos de câncer de próstata para cada 100 mil
habitantes no país. Em Goiás, a es-

timativa é de 2.240 casos para cada
100 mil.
Para falar a respeito dessa doença
e esclarecer sobre prevenção e cuidados, entrevistamos o médico urologista Dr. Alselmo de Paula Orlando, que atua no Hospital de Câncer
Araújo Jorge, em Goiânia. Naquela
unidade oncológica, de acordo com
ele, houve 13.564 consultas de janeiro a dezembro de 2019 e 1.199 cirurgias realizadas, todas pelo Sistema
Único de Saúde (SUS).
A Campanha Novembro Azul
surgiu na Austrália no ano de 2003.

Mitos e
verdades
EXAME DO TOQUE
É um exame muito importante para ajudar a rastrear a doença. Tal
como divulgam, não é doloroso. É um exame rápido e prático. As pessoas acreditam que o exame não tem eﬁcácia. Isso também é mito. Assim
como é mito acreditar que todo câncer de próstata precisa ser tratado.
“Alguns cânceres são de crescimento lento e não precisam ser tratados,
mas sim acompanhados. Uma verdade é que o câncer de próstata, quando diagnosticado precocemente, pode ser tratado com grandes chances
de cura na fase inicial em que não há sintomas”.
IDADE
O câncer de próstata tem acometido homens com idades entre 65 e 75
anos. Depois dos 85 anos é muito raro aparecer esse tipo de tumor. Dr.
Anselmo alerta, contudo, que está havendo um crescimento em casos
de homens mais jovens sendo diagnosticados com a doença, com idades entre 45 e 50 anos. Por isso, de acordo com a Sociedade Brasileira
de Urologia (SBU) os exames de prevenção devem começar a partir dos
45 anos. “Caso o paciente tenha histórico familiar ou afrodescendência,
deve começar fazer os exames de toque e de PSA (colhimento de sangue)
a partir dos 40 anos”.
CÂNCER DE PRÓSTATA NÃO É CÂNCER DE PÊNIS
Muitas vezes há uma confusão sobre a diferença entre câncer de prós-
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Segundo Dr. Anselmo, a iniciativa
começou na época, porque no dia
17 de novembro é celebrado o Dia
do Câncer de Próstata e a campanha
passou a ter o objetivo de conscientizar os homens a respeito dessa doença. Depois do câncer de pele, o câncer
de próstata é aquele que mais acomete homens. Embora a campanha
esteja atingindo cada vez mais pessoas, ainda há muito por fazer. Ele
salienta que hoje os maiores desaﬁos
de enfrentamento à doença é o acesso às informações verídicas. “Temos
ganhado cada vez mais espaço para

falar sobre essa doença, mas, por outro lado, a desinformação também.
Há muita informação ruim e os homens continuam com receios, medo
de rastrear a doença e assim deixam
de procurar ajuda médica por medo
ou desleixo”, aﬁrma o urologista.
Com a facilidade de acesso às informações, as fake news têm trazido
cada vez mais mitos sobre a doença,
o que tem diﬁcultado o desenvolvimento de campanhas como o Novembro Azul. Dr. Alselmo elencou
alguns mitos que aparecem a respeito do câncer de próstata.

tata e câncer de pênis. Enquanto o câncer de pênis, segundo Dr. Alselmo, trata-se de uma proliferação de células de forma descontrolada que
acomete o pênis e não tem nada a ver com idade ou genética, o câncer
de próstata como o próprio nome diz, acomete a próstata. Os sintomas
do câncer de pênis são de pequenas lesões nesta região, aparecimento de
pequenas feridas, caroços que não cicatrizam e podem sangrar.
PRINCIPAIS SINTOMAS DO CÂNCER DE PRÓSTATA
Nas fases iniciais da doença não há sintoma nenhum. A pessoa não
sente nada. Por isso é importante fazer o rastreamento. Com o progredir
do tempo, porém, aparecem sintomas principalmente urinários. “Se o
homem sentir que está fazendo esforço para urinar ou havendo sangramento na urina, no esperma ou até no reto, é hora de procurar o médico.
Em casos mais avançados, a doença sai da próstata e vai para outros órgãos, levando a dores ósseas, como na bacia, por exemplo”, explica.
CUIDADOS E PREVENÇÃO
Existem alguns fatores de risco ao câncer de próstata, conforme citado
acima. Idade, histórico familiar, descendência. Esses fatores, infelizmente, não podemos mudar. No entanto, alguns hábitos podem ser modiﬁcados e levar consequentemente à prevenção. “O tabagismo, a obesidade
e a gordura corporal são fatores de risco e a melhor forma de evitar é não
fumar, ter uma alimentação saudável, sem excesso de gordura e praticar regularmente atividade física. Tudo isso ajuda a prevenir”, alerta o
médico.
INFORMAÇÃO DE QUALIDADE PODE SALVAR VIDAS
Encerramos a entrevista com Dr. Anselmo perguntando sobre o que
cada pessoa pode fazer para colaborar com a conscientização sobre a
Campanha Novembro Azul. Ele disse que a informação verídica e de
qualidade sobre o câncer de próstata é uma das principais ferramentas
que podem salvar vidas. “Ao fazer pesquisas sobre esse tema, é muito
importante buscar fontes conﬁáveis e proﬁssionais especialistas na área
para não repassar ou informar com notícias que são duvidosas e, tendo
um conhecimento sólido, é importante conversar com vizinhos, conscientizar o próximo de que é importante a veriﬁcação, o diagnóstico precoce,
pois o tratamento é muito eﬁcaz”, completou.
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Comemoração de
todos os Fiéis Defuntos,
dia de fazer memória
das nossas raízes
MARCOS PAULO MOTA

A

Igreja no mundo todo celebra na próxima
segunda-feira, 2, o Dia de todos os Fiéis
Defuntos, dia que nos traz à memória os
nossos familiares e amigos queridos que Deus
chamou para junto de si. Neste ano de 2020, o luto
esteve presente em milhares de famílias que perderam
seus entes queridos, em especial pela pandemia da
covid-19, que tanto tem ferido a população mundial.
À luz da Palavra de Deus, somos convidados a
reﬂetir sobre a esperança de sermos consolados pela
graça e a misericórdia de Deus. No livro de Isaías
(40,31), Deus nos fala através do profeta. “Mas os que
esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão
com asas como águias; correrão e não se cansarão;
caminharão e não se fatigarão.”
Em sua homilia para o Dia de Finados de 2018, o
papa Francisco apresentou três dimensões desse dia
para nos ajudar a reﬂetir a memória, a esperança e
o caminho. “O Dia de Finados é um dia de memória
do passado, para recordar aqueles que caminharam
antes de nós, que nos acompanharam, nos deram a
vida. Recordar é fazer memória. A memória é aquilo
que fortalece um povo porque se sente radicado num
caminho, numa história, num povo. A memória faz
com que compreendamos que não estamos sozinhos,
somos um povo que tem uma história, um passado,
uma vida.
Não é fácil fazer memória. Muitas vezes, temos
diﬁculdade de pensar no que aconteceu na nossa
vida, na nossa família, no nosso povo, mas celebrar
todos os Fiéis Defuntos é dia de memória que nos
leva às nossas raízes familiares ou de amizade, nos
faz lembrar de pessoas que Deus nos deu a graça
de conviver e que estão junto dele na glória celeste.
É também um dia de esperança: a Palavra de Deus
mostra-nos o que nos espera. Um céu novo, uma
terra nova e a cidade santa de Jerusalém, nova.
Linda imagem usada para nos fazer entender o que
nos espera: “Vi descer do céu, de junto de Deus, a

Cidade Santa, a nova Jerusalém, como uma esposa
ornada para o esposo” (cf. Ap 21,2). Espera-nos a
beleza... Memória e esperança, esperança de nos
encontrarmos, de chegarmos onde está o Amor que
nos criou, o Amor que nos espera: o amor do Pai.
E entre memória e esperança há a terceira
dimensão, a do caminho que devemos percorrer e
que atravessamos. E como percorrer o caminho sem
errar? Quais são as luzes que me ajudarão a não errar
a estrada? Qual é o “navegador” que o próprio Deus
nos concedeu para não errar o caminho? São as BemAventuranças que, no Evangelho, Jesus nos ensinou.
Essas Bem-Aventuranças ‒ a mansidão, a pobreza de
espírito, a justiça, a misericórdia, a pureza de coração ‒
são as luzes que nos acompanham para não errarmos
a estrada: esse é o nosso presente”.
Hoje, bispo da Diocese de Teóﬁlo Otoni (MG), Dom
Messias dos Reis Silveira lançou, em 2015, quando
ainda era bispo de Uruaçu (GO), um livro chamado
“Superar a dor do Luto”. Nesse livro o bispo dá dicas
de como podemos superar o luto e a saudade. “A morte
é uma despedida. Na morte temos que nos despedir
da pessoa que amamos. Temos que deixá-la partir para
um encontro deﬁnitivo com Deus. É preciso olhar para
o futuro e não querer aprisionar a pessoa no passado,
ou nas boas experiências que se viveu”.
Neste ano a Celebração de todos os Fiéis Defuntos
será diferente em nossa Arquidiocese, como explica
o padre Jonisoncley Santos, coordenador da Pastoral
da Esperança da Arquidiocese de Goiânia. “A Igreja
de Goiânia, reconhecendo os protocolos de cuidados
emitidos pelos municípios, que proíbe a celebração
de missas e cultos nos cemitérios, orienta seus ﬁéis
a rezarem as missas de Finados em suas respectivas
paróquias. A oração pelos mortos ajuda a consolar a
perda das pessoas que amamos, principalmente neste
tempo de pandemia em que não tem sido possível
curar bem e vivenciar o luto. Supliquemos, em oração,
que Deus nos cure o luto mal vivido.”

Oração

pelos parentes
falecidos
“Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, neste momento de fé, na presença
de Jesus Cristo, nosso Divino Redentor, por intercessão de Maria Santíssima e São
José, eu vos peço por (nome do falecido), que chamastes deste mundo. Dai-lhe a
felicidade, a luz e a paz. Que ele (a) tendo passado pela morte, participe do convívio de vossos santos na Vida Eterna, como prometestes a Abraão e à sua descendência. Que sua alma seja libertada das penas temporais, e vos digneis ressuscitá-lo (a) com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhe
os pecados para que alcance junto a vós a vida imortal no reino eterno. Dai-lhe,
Senhor, o descanso eterno e brilhe para ele (a) a vossa Luz! Que (nome do falecido)
e todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descanse em paz! Amém!”
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Não haverá Missas nos Cemitérios
Vicariato de Campinas
Vicariato Centro
Vicariato Leste
Vicariato Oeste
Vicariato de Aparecida de Goiânia

Haverá Missas nos Cemitérios
VICARIATO DE SENADOR CANEDO
Cemitério Parque Memorial
30/10: 15h – 31/10: 15h – 2/11: 15h
Cemitério Municipal de Senador Canedo
8h,10h, 12h e 16h
Cemitério Municipal de Bela Vista
8h,10h e 16h
VICARIATO DE INHUMAS
Cemitério de Itauçu: 7h
Cemitério de Araçu: 9h30
Cemitério de Santo Antônio de Goiás: 9h
VICARIATO DE SILVÂNIA
Cemitério de Bonfinópolis: 8h
Cemitério de Leopoldo de Bulhões: 10h
VICARIATO DE TRINDADE
Cemitério de Campestre: 8h
Cemitério de Guapó: 8h30

Confira os horários das Santas Missas de Finados
da sua paróquia no site da Arquidiocese de Goiânia:
www.arquidiocesedegoiania.org.br

Bênção

do túmulo

Oremos. Senhor Jesus Cristo, que, repousando três dias no sepulcro, santificastes com a esperança da ressurreição os túmulos daqueles que creem em
Vós, fazeis que o corpo do vosso (a) servo (a) durma e descanse em paz nesta
sepultura, até ao dia em que Vós, que sois a ressurreição e a vida, o façais resplandecer com a luz da ressurreição, para que possa contemplar no esplendor
do vosso rosto a luz eterna do Céu. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do
Espírito Santo.
(Rezar o Creio, um Pai-Nosso e uma Ave-Maria)
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CATEQUESE DO PAPA

ORAÇÃO N. 9

Foto: Vatican News

A oração de Elias

Estimados irmãos e irmãs,

R

etomamos hoje as catequeses sobre a oração e encontramos um
dos personagens mais fascinantes de toda a Sagrada Escritura:
o profeta Elias. Ele supera os limites do
seu tempo e podemos ver a sua presença também em alguns dos episódios
do Evangelho. Ele aparece ao lado de
Jesus, juntamente com Moisés, no momento da Transﬁguração (cf. Mt 17,3).
O próprio Jesus refere-se à sua ﬁgura
para dar crédito ao testemunho de João
Batista (cf. Mt 17,10-13).
Na Bíblia, Elias aparece repentinamente, de uma forma misteriosa, proveniente de uma pequena aldeia que é
completamente marginal (cf. 1Rs 17,1);
e no ﬁnal deixará a cena, sob o olhar
do seu discípulo Eliseu, numa carruagem de fogo que o levará para o céu
(cf. 2Rs 2,11-12). Portanto, é um homem
sem uma origem exata, e sobretudo sem
um ﬁm, raptado para o céu: por este
motivo, o seu regresso era esperado
antes da vinda do Messias, como um
precursor. Era assim que se esperava o
regresso de Elias.
A Escritura apresenta Elias como
um homem de fé cristalina: no seu
próprio nome, que poderia signiﬁcar
“Javé é Deus”, está contido o segredo
da sua missão. Ele será assim para o
resto da sua vida: um homem integérrimo, incapaz de compromissos
mesquinhos. O seu símbolo é o fogo, a
imagem do poder puriﬁcador de Deus.
Será o primeiro a ser posto à prova e
permanecerá ﬁel. Ele é o exemplo de
todas as pessoas de fé que conhecem
tentações e sofrimentos, mas não dei-
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xam de viver à altura do ideal para o
qual nasceram.
A oração é a seiva que alimenta
constantemente a sua existência. Por
essa razão, é um dos personagens mais
queridos da tradição monástica, a ponto que alguns o elegeram pai espiritual
da vida consagrada a Deus. Elias é o
homem de Deus, que se levanta como
defensor da primazia do Altíssimo. No
entanto, também ele é obrigado a enfrentar as próprias fragilidades. É difícil
dizer quais experiências lhe foram mais
úteis: se a derrota dos falsos profetas
no Monte Carmelo (cf. 1Rs 18,20-40),
ou a desorientação na qual constata
que “não é melhor do que os seus pais”
(cf. 1Rs 19,4). Na alma de quem reza, o
sentido da própria debilidade é mais
precioso do que momentos de exaltação, quando parece que a vida é uma cavalgada de vitórias e sucessos. Na oração acontece sempre isto: momentos de
oração que sentimos que nos animam,
até de entusiasmo, e momentos de prece de dor, de aridez, de provações. A
oração é assim: deixar-se levar por Deus
e deixar-se inclusive ﬂagelar por situações negativas e por tentações. Essa é
uma realidade que se encontra em muitas outras vocações bíblicas, também no
Novo Testamento; pensemos, por exemplo, em São Pedro e São Paulo. A vida
deles também foi assim: momentos de
exultação e momentos de desânimo, de
sofrimento.
Elias é o homem de vida contemplativa e, ao mesmo tempo, de vida ativa,
preocupado com os acontecimentos do
seu tempo, capaz de se lançar contra o
rei e a rainha, quando eles mandaram
matar Nabot para se apoderarem da

sua vinha (cf. 1Rs 21,1-24). Quanta necessidade temos de crentes, de cristãos
zelosos, que ajam diante de pessoas que
desempenham responsabilidades de dirigentes, com a coragem de Elias, para
dizer: “isto não se deve fazer! Isto é um
assassínio!”. Precisamos do espírito de
Elias. Deste modo, ele mostra-nos que
não deve haver dicotomia na vida de
quantos rezam: está-se perante o Senhor e vai-se ao encontro dos irmãos
aos quais ele envia. A prece não é um
fechar-se com o Senhor para mascarar a alma: não, isto não é oração, uma
oração assim é ﬁngida. A oração é um
confronto com Deus. É um deixar-se enviar para servir os irmãos. A prova da
oração é o amor concreto ao próximo. E
vice-versa: os crentes agem no mundo
depois de terem, primeiro, silenciado
e rezado; caso contrário, a sua ação é
impulsiva, desprovida de discernimento, é um correr ofegante sem meta. Os
crentes comportam-se assim, cometem
tantas injustiças, porque não foram primeiro rezar diante do Senhor, discernir
o que devem fazer.

“A prova da
oração é o amor
concreto ao
próximo”
As páginas da Bíblia sugerem que
a fé de Elias progrediu: ele cresceu na
oração, aperfeiçoou-a pouco a pouco.

Para ele, o rosto de Deus tornou-se mais
nítido ao longo do caminho até atingir
o seu ápice naquela experiência extraordinária, quando Deus se manifestou
a Elias no monte (cf. 1Rs 19,9-13). Ele
manifesta-se não na tempestade impetuosa, não no tremor de terra nem no
fogo devorador, mas no “murmúrio de
uma leve brisa” (1Rs 19,12). Ou melhor,
uma tradução que reﬂete bem aquela
experiência: um ﬁo de silêncio sonoro.
É assim que Deus se manifesta a Elias.
É com este sinal humilde que Deus se
comunica com Elias, que naquele momento é um profeta fugitivo que perdeu
a paz. Deus vai ao encontro de um homem cansado, de um homem que pensava ter falhado em todas as frentes, e
com aquela brisa leve, com aquele ﬁo de
silêncio sonoro faz voltar ao seu coração
a calma e a paz.
Essa é a vicissitude de Elias, mas
parece escrita para todos nós. Em
certas noites podemos sentir solidão
e inutilidade. Eis que a oração virá e
baterá à porta do nosso coração. Todos nós podemos aceitar uma parte do
manto de Elias, como o seu discípulo
Eliseu aceitou metade do manto. E ainda que tivéssemos feito algo de errado, ou se nos sentíssemos ameaçados e
apavorados, poderíamos, regressando
a Deus com a oração, voltar também
como que por milagre à serenidade e à
paz. Eis o quanto nos ensina o exemplo
de Elias.

Audiência Geral - Sala Paulo VI
7 de outubro de 2020
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VIDA CRISTÃ

Grupo AAVE comemora 25 anos
Neste aniversário, o grupo precisa mais do que nunca da sua ajuda

Presidente do Grupo

A

pós a morte prematura e dolorosa de um amigo vítima da Aids,
a irmã Margaret Hosty e a senhora Divina de Fátima Nogueira fundaram, em 1995, em Goiânia, um
local de apoio às pessoas que vivem com
HIV/Aids: Associação Grupo Aids: Apoio,
Vida Esperança – Grupo AAVE. Atualmente, comemorando 25 anos de luta em
favor das pessoas que vivem com HIV/
Aids, a associação acompanha mais de
200 pessoas soropositivas e suas famílias
na Região Metropolitana de Goiânia. O
grupo, em todos os seus anos de trabalho,
tem oferecido várias ações de melhoria
aos seus usuários, vítimas do preconceito e discriminação. Antes da pandemia,
a associação disponibilizava uma programação variada de cursos e serviços.
Os usuários tinham à disposição cursos
de culinária, artesanato, alongamento de
unhas, informática, entre outros. Além
disso, ofereciam atendimentos terapêuticos, psicológicos, pedagógicos, jurídico e
sociais. “Toda a programação foi construída com intuito de empoderar, fortalecer as
pessoas vivendo com HIV/Aids, para que
elas possam superar os problemas decorrentes do vírus”, explica a Irmã Margaret.
Diante do atual cenário de pandemia
e da necessidade de distanciamento social, os cursos presenciais tiveram de ser
paralisados temporariamente. “A maioria
dos nossos usuários mora nas periferias
da Grande Goiânia e usa transporte público para se locomover. Além do vírus
HIV, grande parte deles possui outras patologias, o que colocaria em risco as suas
vidas, caso cheguem a ser contaminados
com a covid-19” explica, Maria Suely, vi-
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A pandemia afetou seriamente as
receitas do Grupo AAVE. A maioria
das paróquias e congregações que nos
fornecia uma ajuda mensal cortou, em
parte ou por completo, essa ajuda depois do início da pandemia. A ajuda financeira de pessoas físicas e jurídicas
também caiu drasticamente. A única
ajuda governamental que tínhamos
também foi cortada. E quem mais so-

fre com isso são os nossos usuários que
estão passando por uma situação única
na história.
O Grupo AAVE realiza um trabalho
sério em favor da vida de quem sofre
e não tem encontrado quem o ajude.
Diante de tantos sofrimentos que vemos crescer em toda parte, o Grupo
AAVE vê, sente compaixão e cuida das
pessoas vivendo com HIV/Aids.
Foto: Grupo AAVE

TÂMARA FABÍOLA BORGES GONÇALVES

ce-presidente do Grupo AAVE. No entanto, mesmo enfrentando uma pandemia, o
Grupo AAVE não retrocedeu no seu trabalho. Desde o mês de março, os atendimentos terapêuticos, sociais, psicológicos
e jurídicos estão acontecendo por meio de
ligações telefônicas e chamadas de vídeo.
Nesse período, o número de atendimentos
psicológicos mais do que dobrou, porque
os problemas enfrentados pelas pessoas
vivendo com HIV/Aids e o sentimento de
medo se intensiﬁcaram. De acordo com
a equipe do Grupo AAVE, a maioria dos
atendidos não realiza trabalho formal e
possui baixa escolaridade. Assim, na pandemia, eles não conseguiram realizar seus
“bicos”, o que afetou a situação ﬁnanceira,
já prejudicada, dessas famílias. Isso, aliado ao aumento de preços de alimentos e
produtos de limpeza básicos, impactou diretamente a vida dessas famílias que não
conseguiriam sobreviver sem ajuda. Para
fornecer ajuda emergencial a essas famílias, o Grupo AAVE vem tentando coletar
doações em dinheiro, cestas básicas e produtos de higiene pessoais para repassar
a seus usuários. O repasse tem sido feito
presencialmente, de casa em casa, para
cada usuário beneﬁciário. “Nós nos deslocamos com todos os equipamentos de
proteção pessoal e respeitamos o distanciamento social. Levamos os alimentos e
os produtos de higiene para a residência
de cada um de nossos usuários, assim eles
não correm o risco de ser contaminados
com a covid-19 no deslocamento até o Grupo AAVE”, explica a equipe. Além disso,
emergencialmente, o Grupo AAVE recebe
pedidos todos os dias de seus usuários, entre os pedidos destacam-se: a necessidade
de aquisição de medicamentos, a carência
de pagamento de água e energia e a urgência de realização exames médicos. Esses
pedidos também dobraram com a pandemia porque a renda desse público foi
prejudicada e, para muitos deles, o Grupo
AAVE é o único apoio que possuem.
Durante a pandemia foram distribuídas mais de 350 máscaras de pano, centenas de cestas básicas, álcool em gel, água
sanitária e itens de higiene básica.

Muda plantada em comemoração aos 25 anos do Grupo AAVE

ASSOCIAÇÃO GRUPO AIDS: APOIO, VIDA, ESPERANÇA
PARA DOAR
CNPJ: 03.904.616.0001-85
Agência: 5902-1 – Conta Corrente: 3319-7 – Banco do Brasil

INFORMAÇÕES
Telefone: (62) 99617-1166 – E-mail: aave@grupoaave.org
Site: www.grupoaave.org
Instagram: @grupoaave – Facebook: grupoaave
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LEITURA ORANTE

“Sois vós, ó Senhor, o meu Deus!
Desde a aurora ansioso vos busco!” (Sl 63,2)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o próximo domingo, a Igreja nos
ajuda a reﬂetir sobre o esforço que
devemos ter ao buscarmos o Senhor
Jesus. O Evangelho traz a parábola
das dez virgens que esperavam a chegada do
noivo para participarem do banquete de casamento. Cinco virgens levaram óleo sobrando para suas lâmpadas, as outras cinco, não.
Se perguntássemos se elas gostariam de
entrar para a festa de casamento, certamente
diriam que sim. Aﬁnal, todas elas estavam
esperando. No entanto, algumas previram o
risco de não entrarem para a festa e se precaveram. Outras parecem não terem importado, isso até o momento em que perceberam o risco de não entrar para o banquete.
Não nos cabe julgar aquelas que não levaram óleo extra. No entanto, é muito opor-

1. Ambiente de oração: Recolha-se em um lugar silencioso. Faça, com calma, o Sinal da Cruz e peça
auxílio ao Divino Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: Leia o texto bíblico
em voz alta e sem pressa. Repita os trechos que
chamam a sua atenção.

tuno que cada um de nós pergunte a si mesmo: minhas escolhas demonstram profundo
interesse em entrar para o banquete celeste,
tal como as cinco virgens prudentes que entraram para o banquete de casamento? As
virgens imprudentes também nos ensinam
uma lição: não é possível entrar no banquete
do céu vivendo de improviso. É preciso levar
a sério nossa busca pelo Senhor Jesus Cristo.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: À escolha no lecionário (volume I, p. 1050 ss) ou no Ritual das Exéquias. 3ª-f.: Fl 2,
5-11; Sl 21(22); Lc 14,15-24. 4ª-f.: Fl 2,12-18; Sl 26(27); Lc 14,25-33. 5ª-f.: Fl 3,3-8a; Sl 104(105);Lc 15-1-10.
6ª-f.: Fl 3,17-4,1; Sl 121(122); Lc 16,1-8. Sábado: Fl 4,10-19; Sl 111(112); Lc 16,9-15. Domingo: 32º Domingo
do Tempo Comum – Sb 6,12-16; Sl 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13. (As dez virgens).
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Texto para oração: Mt 25,1-13 (páginas 1233-1234 Bíblia das Edições CNBB)
Foto: Internet

VALDEIR GOMES NEVES (SEMINARISTA)

Siga os passos para a leitura orante:

3. Meditação livre: Louve ao Divino Pai Eterno por
convidá-lo para o banquete de casamento de seu
Filho Jesus.
4. Oração espontânea: A Palavra de Deus é viva e
eﬁcaz (cf. Hb 4,12). Ela transforma a nossa vida.
Peça a graça de buscar o Senhor Jesus Cristo
numa vida comprometida com ele e sem improvisos. Peça a graça de buscá-lo com sinceridade e
empenho.
32º Domingo do Tempo Comum – Ano A. Liturgia
da Palavra: Sb 6,12-16; Sl 62(63), 2-8; 1Ts 4,13-18;
Mt 25,1-13 (As dez virgens).
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