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Siga-nos
Capa: Ana Paula Mota

Edição 240ª - 23 de dezembro de 2018

O Natal do Senhor Jesus é o destaque desta edição, que traz reflexão
do arcebispo Dom Washington Cruz sobre o tema. Ele exorta-nos ao cultivo dos
valores cristãos para a construção de uma nova humanidade. Nosso pastor ressalta
que o Reino de Deus é uma promessa divina que já está em marcha
no mundo, pelo nascimento do Salvador entre nós!
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PALAVRA DO ARCEBISPO

Editorial
Esta edição traz mensagem de Dom Washington Cruz sobre o
Natal do Senhor Jesus, dirigida aos ﬁéis da nossa arquidiocese e a
todos os goianos. O arcebispo fala do necessário compromisso dos
católicos com a construção de um futuro melhor e faz um apelo para
alargarmos nossos horizontes, olhando além dos presentes de Natal
e empenhando nossa solidariedade aos que mais precisam.
Na editoria Vida Cristã, artigo da irmã Delma fala sobre uma experiência de missão da Paróquia Cristo Rei, em Aparecida de Goiânia, como exemplo de uma Igreja em saída. Celebrações de Dom
Levi no Ministério Público e no Tribunal de Justiça levam a Palavra
e a Santa Eucaristia ao mundo do trabalho. Conﬁra essas e outras
notícias que retratam a nossa arquidiocese em movimento.
Boa leitura!

Programação de Natal e Ano Novo na
Catedral Metropolitana de Goiânia
Nos dias 24 de dezembro de 2018 a 1º de janeiro de 2019, haverá missas
na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Catedral) em diversos horários.
No Dia de Natal, a missa das 11h30 será presidida por Dom Washington
Cruz. As conﬁssões no mês de janeiro serão somente às terças, quintas-feiras e sábados. O expediente na Secretaria Paroquial também muda.

Dia 24 de dezembro – Segunda-feira
Missa às 6h40
Celebração da Palavra, às 12h
Missa solene da Vigília do Natal, às 20h
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
Revisão: Camila Di Assis e Jane Greco
Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
Colaboração: Marcos Paulo Mota
(Estudante de Jornalismo/PUC Goiás)
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Estagiários: Rodolpho Rezende, Kelly Campos e
Vera Filstein (Estudantes de Jornalismo/PUC Goiás)
Fotografias: Rudger Remígio
Tiragem: 25.000 exemplares
Impressão: Gráfica Moura
Contatos: encontrosemanal@gmail.com
Fone: (62) 3229-2683/2673

Dia 25 de dezembro – Terça-feira
Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo
Missas às 8h30, 10h, 11h30, 17h e 19h
Dia 31 de dezembro – Segunda-feira
Missa às 6h40
Celebração da Palavra, às 12h
Missa de Ação de Graças, às 20h

Dia 1º de janeiro – Ano Novo 2019
Missas às 8h30, 10h, 11h30, 17h e 19h
Horários de Missas durante o mês de janeiro
Aos domingos: às 7h, 10h, 11h30, 17h e 19h
Dias da semana: às 6h40 e 19h
Confissões no mês de janeiro
3ª e 5ª-feira, das 9h às 11h e das 15h às 17h
Sábado, das 9h às 11h
Expediente da secretaria em janeiro
2ª a 6ª-feira, das 13h às 18h
Sábado, das 8h às 11h
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Santa Missa no

Foto: João Sérgio

Foto: Rudger Remígio

Ministério Público e no Tribunal de Justiça

Santa Missa no Ministério Público

U

ma missa em ação de
graças foi celebrada na
manhã do dia 3 de dezembro, no auditório da
sede do Ministério Público de Goiás, para agradecer pelos trabalhos
desenvolvidos na instituição ao
longo deste ano. A celebração, presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, Dom Levi
Bonatto, contou com a presença do
procurador- geral de Justiça, Benedito Torres Neto, membros e servidores do Ministério Público.

Santa Missa no Tribunal de Justiça de Goiás

Em sua homilia, o bispo comentou a motivação de celebrar
missas em locais de trabalho, destacando que todos passam a maior
parte da vida trabalhando e, como
Jesus também trabalhou durante o
tempo em que viveu na terra, essa
seria uma forma de identiﬁcação
com o Cristo, possibilitando que
o ﬁel se santiﬁque por meio da
atividade proﬁssional. “Se trabalhamos pensando que estamos fazendo para Deus, o trabalho tem o
mesmo valor diante de Deus que

as ofertas apresentadas em missas”, aﬁrmou.
No Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Dom Levi também
presidiu missa em ação de graças.
A celebração reuniu o presidente
da instituição, o desembargador
Gilberto Marques Filho (acompanhado de sua esposa, Rubinéia
Ávila Marques), e os servidores
do TJ. “Passamos a maior parte do
nosso tempo no local de trabalho
e com os colegas, precisamos ser
companheiros e ajudá-los sempre

que estiverem em diﬁculdade, isso
é ser um bom cristão”, enfatizou o
bispo. “O trabalho digniﬁca e santiﬁca o homem”, completou.
Dom Levi abençoou ainda uma
das novas instalações do Tribunal
de Justiça. Na cerimônia, participaram autoridades, como o governador de Goiás, José Eliton, e o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, além
do presidente da casa, o desembargador Gilberto Marques Filho e o
presidente eleito, Walter Carlos Lemes, e servidores do Tribunal.

PUC TV comemora 11 anos de audiência
Foto: Rudger Remígio

ELIANE BORGES

“Ela tem lugar especial no
coração do povo goiano”, disse
Dom Washington Cruz
Uma festa de confraternização
com funcionários, parceiros e anunciantes marcou a comemoração dos
11 anos da PUC TV, no dia 28 de novembro, no Centro de Convenções
da Pontifícia Universidade Católica
de Goiás. Tudo organizado com o patrocínio de anunciantes, a batuta do
diretor da emissora e pró-reitor de
Comunicação da PUC Goiás, prof.
Eduardo Rodrigues da Silva, e o empenho do Departamento Comercial
da emissora, que tem à frente Fabrício Marcheti.
Ao dirigir-se aos presentes, o professor Eduardo disse que, apesar de
toda a diﬁculdade econômica sentida em todo o país, há muito o que
comemorar. Ele agradeceu a Dom
Washington Cruz, arcebispo metropolitano de Goiânia e grão-chanceler
da PUC Goiás, pela presença; ao
professor Wolmir Amado, reitor da
PUC Goiás, pelo estímulo e ao funcionário Fabrício, pelo empenho. Dirigiu-se também a todos os colaboradores que fazem a emissora crescer.
Dom Washington Cruz abençoou
os funcionários e todos os presentes. “Desde os começos precários até
agora, com avanços tão grandes da
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PUC TV, com essa numerosa quantidade de programas locais, a gente
só pode agradecer a Deus. Essa PUC
TV foi algo milagroso. Ela nasceu
mais da vontade de Deus do que da
vontade dos homens. Na Arquidiocese de Goiânia, eu ouço as pessoas falarem da PUC TV. Ela tem um
lugar especial no coração do povo
goiano”, disse.

O professor Wolmir Therezio
Amado manifestou sua alegria pela
comemoração do 11º aniversário da
PUC TV e sua “gratidão a Deus e a
tantos e tantas que, com seu proﬁssionalismo, trabalho e generosidade
ediﬁcaram essa obra e a tocam para
frente”. Ele destacou que a emissora
já veicula 26 programas locais, dois
deles em rede nacional, “com ex-

celente audiência e qualidade também”. Recapitulando a história, o
reitor disse que são 11 anos com o
sinal no ar, mas na verdade são 13
anos de trabalho. “A PUC TV é hoje
uma das principais marcas da nossa
gestão de 16 anos na reitoria da PUC
Goiás, de serviço à comunidade e de
legado às futuras gerações”, registrou o reitor.
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É Natal outra vez
Entre o “já” e o “ainda não”
DOM WASHINGTON CRUZ

Aí está o Natal, com a força da
tradição. Vem como que “embrulhado” com as luzes e as cores do
comércio. Mas não deixa de marcar
as nossas vidas. “Porque a graça de
Deus, fonte de salvação, manifestou-se a todos os homens” (Tito 2,11).
Glória a Deus e paz na terra!
O Natal não é simplesmente celebração do aniversário natalício de
Jesus. É “comemoração” e, portanto,
“memória” da presença misteriosa
de Deus, no “hoje” da nossa vida.
O Mistério da Encarnação de Deus,
que celebramos no Natal, mais do
que simples e rápida “visita”, é entrada deﬁnitiva e permanente do
Filho de Deus feito Homem, na realidade da vida humana, na minha
vida, tal como ela é, também na sua
fragilidade.
“E o Verbo fez-Se homem e veio
habitar conosco” (Jo 1,14), assumindo completamente a condição humana: em tudo igual a nós, exceto

no pecado. É esta a Boa Notícia, que
nos traz o Natal de Jesus. Nascendo
na nossa carne, Ele acompanha-nos
na luta da vida, com as suas luzes
e sombras, sucessos e fracassos, alegrias e tribulações.
São também para nós, hoje, as palavras de São Pedro: o Senhor não tardará em cumprir a Sua Promessa, de
acordo com a qual “esperamos novos
céus e uma nova terra, onde habita a
justiça” (2Pd 3, 13).
Celebrar o Natal é, pois, dar corpo a esta esperança do “já” e “ainda
não” do Reino de Deus, inaugurado
com o Natal de Jesus. A demora do
“ainda não” da Promessa não pode
ofuscar a certeza do “já” do Reino
em marcha no mundo, apesar de todas as contradições e contrariedades
da história.
Por isso, fazemos festa nesta
época natalina. E ainda bem que
podemos fazê-la. O que importa é
dar sentido e medida à festa, fazê-la

chegar a todos, levar o seu espírito
para a vida. Não se pode construir o
Reino de Deus fugindo do mundo,
mas inserindo-se nas lutas da vida
em sociedade, como fermento que
leveda a massa. É o que se espera
dos cristãos, nesta situação difícil,
que atravessa o país. Faço um forte
apelo a todos os católicos para que
sejam parte ativa na solução da “crise” por que estamos passando.
Estamos num momento, em que
é preciso realçar as exigências do
bem comum, isto é, a prevalência
do bem de toda a coletividade sobre
interesses pessoais e corporativos.
A contribuição de todos para o desenvolvimento coletivo, faz de cada
cidadão protagonista das soluções.
Apesar das diﬁculdades conhecidas e previstas, quero dar neste Natal uma palavra de conﬁança. Análises catastróﬁcas sobre o país em
nada ajudam a serenidade e a generosidade, essenciais para construir

o futuro. Não tenhamos medo dos
momentos difíceis, pois eles constituem, tantas vezes, alicerce de um
futuro melhor.
Mas não basta vencer o medo. É
preciso ter a coragem da esperança,
que nos compromete num caminho
de exigência e de austeridade. Bem
na linha da história nova e diferente, que nasce em Belém. Essa história ainda se está fazendo. Como que
vivemos as dores de um parto, que
anuncia o nascimento de uma nova
humanidade.
Entre o “já” e o “ainda não” da
sua plena realização, os cristãos teimam em esperar, sentindo a obrigação de apressar os “novos céus”
e a “nova terra”, colaborando ativamente para construir uma sociedade conforme o desígnio de Deus e à
medida do homem.

“Ele está no meio de nós”
Com o profeta, atrevo-me a dizer aos corações atribulados: “Tende
coragem. Não temais. Aí está o vosso Deus…, vem em pessoa salvarnos” (Is 35,4). Razão mais do que suﬁciente, para desejar a todos
Boas Festas de Natal, com a certeza do “hoje” da salvação de Deus,
na história conturbada do nosso tempo.
O Natal traz um apelo à coragem da esperança, para renascer
e recomeçar, comprometer-se na vida e pela vida. Efetivamente, o
Mistério da Encarnação de Deus, que celebramos no Natal, faz-nos
acreditar na vida, dá sentido à vida, garante o triunfo ﬁnal da vida.

Há ou não razões para celebrar ?
Num mundo, onde em cada minuto tantos seres humanos morrem de fome; num mundo,
onde tantos seres humanos sofrem cruelmente os horrores de guerras desumanas e sem sentido;
num mundo, onde seres humanos são torturados e mortos por causa das suas convicções; num
mundo, onde, apesar de todo o progresso, há mais vítimas de injustiça e da miséria do que em
qualquer outra época. Num mundo assim, parece escandaloso que alguns se alienem, numa alegre
ignorância, com festividades e gastos suntuosos. Na verdade, se festejar não for mais do que um
saborear autocomplacente a prosperidade e a segurança conquistadas, este não é, na verdade, o tempo
adequado para festejar.
Mas será este o sentido da festa? O sentido genuinamente cristão não é este. A festa cristã, que
celebra o nascimento do Senhor, tem outro sentido: é um convite ao homem, para que ultrapasse o
mundo do calculismo e do utilitarismo que o constrange diariamente e se concentre no fundamental;
que, por alguns instantes, se liberte da lógica dura e crua da luta pela vida, ultrapasse as fronteiras do
seu mundo mesquinho e dirija o seu olhar para a totalidade; que tome consciência e se deixe encantar
pelo amor, que se revela em Deus feito menino. Festejar assim torna-o mais rico e mais puro. Tentar
dar este sentido às nossas celebrações é inundar a terra duma brisa suave, que leva a esperança aos
oprimidos e desperta aqueles que, ignorados, se fecham em si mesmos.
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A Solidariedade do Natal
É no mistério do Verbo encarnado que tem origem toda a verdadeira solidariedade humana. O
Verbo de Deus assumiu um
corpo, solidarizou-se com a
humanidade, sujeitou-se aos
condicionamentos da nossa
natureza, entrou no nosso
mundo para nos mostrar o
que signiﬁca ser solidário
e assim cumprir a vontade
do Pai, como nos ensina
a Sagrada Escritura, que
põe na boca de Jesus estas palavras: “não quiseste sacrifício nem oferenda,
mas preparaste-me um corpo. Eis que venho, ó Deus,
para fazer a tua vontade”
(Hb 10,7). A vontade de Deus
é a salvação da humanidade.
E não foi alcançada à custa de
uma oferta qualquer. Mas pela
entrega da própria vida nas mãos
do Pai. Jesus pensou, trabalhou, ensinou, viveu e deu a vida para desencadear na humanidade novos mecanismos
solidários, capazes de destruir as barreiras e
romper as fronteiras que impedem os humanos
de serem solidários uns com os outros.
A verdadeira solidariedade consiste em deixar
que os outros entrem no nosso recinto pessoal,
acolhendo-os com simpatia e partilhando com
eles o que temos e o que somos. Mais do que dar
algo, a verdadeira solidariedade consiste em dar-se a si próprio, como fez Jesus, para que os outros consigam a libertação.
Quem é solidário não diz apenas que será de
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mim. É também capaz de dizer o que será do outro. Com os olhos postos no presépio, alarguemos
os horizontes dos nossos presentes de Natal e solidarizemo-nos com aqueles que mais precisam,
os injustiçados e os necessitados, os injustiçados
e os necessitados, a exemplo de Jesus, que veio
dar a vida por todos.
Nestas festas natalinas, quero saudar todos
os goianienses e goianos, fazendo minhas as palavras do Anjo aos pastores, na noite de Natal:
“Não temais, pois vos anuncio uma grande alegria: hoje, na cidade de Davi, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias Senhor” (Lc 2, 10). E nós,
que acreditamos, vamos recebê-lo e permanecer
com Ele, ainda mais e de modo mais comprometido, para Lhe pedir que seja para todos Salvador
e Messias, Jesus Cristo, e que nasça também para
aqueles que o ignoram, o desprezam e buscam
sem Ele e contra Ele, outros salvadores, outros
messias, outra salvação. Que o Menino Deus, seja
vida e luz, esperança e Salvação para todos nós
e nossas famílias, para a nossa sociedade, para o
nosso país.
Jesus Cristo, o Verbo Encarnado no seio de
Maria, nasceu pobre em Belém e entregou voluntariamente a sua vida pela redenção da humanidade, para que todos pudessem compreender
o valor sagrado da vida. Ele próprio o aﬁrmou:
“Eu vim para que tenham vida e a tenham em
abundância” (Jo 10,10). Por isso, a melhor forma
de celebrar o Natal é, antes de mais acolher nos
nossos corações o Autor da Vida e agradecer o
dom da própria vida. Em seguida, cabe-nos fazer
tudo o que estiver ao nosso alcance para que todas as vidas humanas sejam acolhidas, respeitadas, amadas e promovidas. Só assim ajudaremos,
verdadeiramente, a construir a paz e a implantar
a cultura da vida.

Não adianta muito queixar-se de como o Natal
é celebrado hoje. Nós é que fazemos o Natal, com
o nosso testemunho e empenho, qual fermento
que leveda a massa, luz que ilumina, fogo que
aquece, sal que preserva da corrupção e dá sabor
à vida.
Celebrar o Natal de Jesus é abraçar a vida humana e a própria humanidade, como Ele, com
paixão e até à Paixão, que é a forma mais radical
do amor.

A verdadeira
solidariedade consiste
em deixar que os
outros entrem no
nosso recinto pessoal,
acolhendo-os com
simpatia e partilhando
com eles o que temos e
o que somos.
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PARA
SE CASAR
é necessário
percorrer um
caminho do eu
para o nós
Amados irmãos e irmãs,

H

oje gostaria de completar a catequese sobre a
Sexta Palavra do Decálogo – “Não cometerás
adultério” – evidenciando que o
amor ﬁel de Cristo é a luz para viver a beleza da afetividade humana. Com efeito, a nossa dimensão
afetiva é uma chamada ao amor, que
se manifesta na ﬁdelidade, no acolhimento e na misericórdia. Isso é
muito importante. Como se manifesta o amor? Na ﬁdelidade, no
acolhimento e na misericórdia.
Contudo, não se deve esquecer
que esse mandamento se refere ex-

plicitamente à ﬁdelidade matrimonial, e portanto é bom refletir mais
a fundo acerca do signiﬁcado esponsal. Este trecho da Escritura,
este excerto da Carta de São Paulo, é revolucionário! Refletir, com
a antropologia daquele tempo, e
dizer que o marido tem que amar
a esposa como Cristo ama a Igreja:
mas é uma revolução! Talvez, naquela época, seja o aspecto mais revolucionário que foi dito acerca do
matrimônio. Sempre pelo caminho
do amor. Podemos questionar-nos:
a quem se destina esse mandamento de ﬁdelidade? Só aos esposos?
Na realidade, esse mandamento é
para todos, é uma Palavra paterna

de Deus dirigida a cada homem e
mulher.
Recordemos que o caminho da
maturação humana é o próprio percurso do amor que vai do receber
cuidados à capacidade de oferecer cuidados, do receber a vida à capacidade
de dar a vida. Tornar-se homens e
mulheres adultos signiﬁca chegar a
viver a capacidade esponsal e parental, que se manifesta nas várias situações da vida como a capacidade
de assumir sobre si o peso de outra
pessoa e amá-la sem ambiguidades.
Trata-se, por conseguinte, de uma
atitude global da pessoa que sabe assumir a realidade e sabe entrar numa
relação profunda com os demais.

Por conseguinte, quem é o adúltero, o luxurioso, o inﬁel? É uma
pessoa imatura, que conserva para
si a própria vida e interpreta as situações com base no seu bem-estar
e satisfação. Portanto, para se casar,
não é suﬁciente celebrar o matrimônio! É necessário percorrer um
caminho do eu para o nós, do pensar sozinho para o pensar a dois,
do viver sozinho para o viver a
dois: é um bonito percurso, é um
bonito percurso. Quando conseguimos descentralizar-nos, então
cada ação é esponsal: trabalhamos,
falamos, decidimos, encontramos
os outros com a atitude acolhedora
e oblativa.

delidade, da sua ternura, da sua generosidade olhemos com fé para o
matrimônio e para cada vocação, e
compreendamos o sentido pleno da
sexualidade.
A criatura humana, na sua inseparável unidade de espírito e corpo, e na sua polaridade masculina
e feminina, é uma realidade muito
boa, destinada a amar e a ser amada. O corpo humano não é um instrumento de prazer, mas o lugar da
nossa chamada ao amor, e no amor
autêntico não há espaço para a luxúria nem para a sua superﬁcialidade.

Os homens e as mulheres merecem
mais do que isso!
Portanto, a Palavra “Não cometerás adultério”, mesmo se em forma
negativa, orienta-nos para a nossa
chamada originária, ou seja, para
o amor esponsal total e ﬁel, que
Jesus Cristo nos revelou e doou
(cf. Rm 12,1).

Cada vocação cristã é esponsal
Cada vocação cristã – agora podemos alargar um pouco a perspectiva e dizer que qualquer vocação
cristã, nesse sentido, é esponsal. É o
caso do sacerdócio, porque é uma
chamada, em Cristo e na Igreja, a
servir a comunidade com todo o
afeto, o cuidado concreto e a sabedoria que o Senhor concede. A
Igreja não precisa de candidatos
para desempenhar o papel de sacerdotes – não, não servem, é melhor
que ﬁquem em casa – mas servem
homens aos quais o Espírito Santo
toca o coração com um amor sem
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reservas pela Esposa de Cristo. No
sacerdócio ama-se o povo de Deus
com toda a paternidade, a ternura
e a força de um esposo e de um pai.
Assim também a virgindade consagrada em Cristo deve ser vivida
com ﬁdelidade e alegria como relação esponsal e fecunda de maternidade e paternidade.
Repito: cada vocação cristã é esponsal, pois é fruto do vínculo de
amor no qual todos somos regenerados, o vínculo de amor com Cristo,
como nos recordou o trecho de Paulo lido no início. A partir da sua ﬁ-

Audiência Geral,
Praça São Pedro, 31 de outubro de 2018
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Uma Igreja em saída

7

IR. FRANCISCA DELMA M. DE OLIVEIRA, RC
Paróquia Cristo Rei, Setor Garavelo – Aparecida de Goiânia

É

notável que, ao longo da história, uma Igreja em saída começou com pequenos passos,
dados de forma gradativa...
saída de uma postura clericalista
com ares de burguesia e ornamentos riquíssimos para uma Igreja em
saída, no que se refere a uma ação
pastoral que anima todas as pessoas
que confessam fé em Jesus Cristo, na
Igreja Católica.
Temos, neste momento da história,
nosso amado papa Francisco, que traz
em seu ser uma postura cristiﬁcada e
cristiﬁcante, isto é, conﬁgurado à Pessoa de Jesus Cristo, que toca e se deixa
tocar, animando, assim, com suas palavras e atitudes, uma Igreja que estava com ares de comodismo.
A Igreja no Brasil acolheu a proposta da Exortação Apostólica Evangelii Gaudium que, por meio das Diretrizes Gerais para a Ação Evangelizadora, aponta para uma Igreja que
deve viver sua missão “num processo
de saída”.
Na região sudoeste de Aparecida
de Goiânia, cidade vizinha a Goiânia, no bairro Garavelo Park, está
situada a Paróquia Cristo Rei que
tem, das mais variadas formas, manifestado, por meio de sua vivência
pastoral, que busca viver e ser “uma
Igreja em saída”.
Pe. Jonisoncley, jovem sacerdote,
ordenado há pouco mais de três anos,
assumindo a missão como administrador paroquial, tem dinamizado as
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cinco comunidades da Paróquia Cristo Rei, por meio de missões populares
que motivam os coordenadores das
pastorais a saírem de sua zona de conforto e irem ao encontro dos vizinhos,
pessoas desconhecidas e todos os que
encontram pelo “caminho”.
É visível, na paróquia, com a prática pastoral, a busca para viver a proposta das Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, por meio
de iniciativas que levam a “Igreja para
perto do povo”.
“Ouvir a todos e todas” (EG, 31), favorecendo a participação que promove “uma comunhão dinâmica, aberta,
missionária” (EG, 31) e sinodal, numa
dinâmica em que todos: adultos, jovens e crianças caminham juntos.

De acordo com o Pe. Jonisoncley,
a experiência da Igreja em saída tem
possibilitado maior encontro entre
as pessoas, maior vivência da fraternidade entre os servos das pastorais.
Sinais de fraternidade que saem dos
muros da paróquia e se estendem ao
povo, que está ao redor de nossas
comunidades.
Recentemente, foi vivenciada na
paróquia uma ação pastoral que visava à reanimação de uma comunidade
que estava abandonada. No lugar da
pequena capelinha dedicada a Santo
Antônio havia somente matagal. O
padre, juntamente com um grupo de
missionários que colaboram na igreja
matriz, saiu, de casa em casa, convidando as pessoas ali vizinhas a reto-

marem sua vida de fé naquela comunidade que poderia ser reativada com
a participação de todos.
Foi um momento de muita alegria
e experiência do sair de si, em todos
os sentidos... partilha do pão e da vida
marcaram esses dias de missão que
tem dado frutos para a Igreja – Povo
de Deus.
A Igreja em saída exige de cada
uma e cada um a “saída de si próprio
para o irmão” (EG, 179). Despojar-se
para partir com o coração aberto ao
encontro das feridas e esperanças do
outro (a) (cf. EG, 46). Somente a saída de si é verdadeira missão, pois “a
vida se alcança e amadurece à medida que é entregue para dar vida aos
outros” (EG, 10).

18/12/2018 18:28:50

Dezembro de 2018

8

Arquidiocese de Goiânia

LEITURA ORANTE

A obediência de Jesus a seus pais

Siga os passos para a leitura orante:

‘‘Quando completou doze anos, eles foram para a festa como de costume’ (Lc 2,42)

Textos para oração: Lc 2,41-52 (pág. 1272 – Bíblia
das Edições CNBB).

N

esta passagem, narrada pelo
evangelista Lucas, podemos entender um pouco sobre a infância
de Jesus. Uma infância repleta de
sabedoria e de graça divina. Assim: “Todos
aqueles que ouviam o menino ﬁcavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas” (Lc 2,47). Sem dúvida, Jesus, nesse
período, já mostra que tinha um dom especial que já o colocava a serviço de Deus.
Contudo, ao aﬁrmar: “eu devo estar naquilo
que é de meu Pai” (Lc 2,49b), Jesus revela-se como Filho de Deus e procura ocupar-se
com o que é de seu Pai.
Quando se diz no Evangelho: “Eles, porém, não compreenderam a palavra que
Jesus lhes falou” e “sua mãe guardava todas estas coisas no coração” (Lc 2,50.51b),

percebemos que as respostas de Jesus nem
sempre são fáceis de serem entendidas, mas
a compreendemos com o tempo, na medida
em que nos colocamos abertos a elas. Por
isso, é necessário, como Maria, guardá-las
no coração. Só entendemos, de fato, a vontade de Deus quando fazemos silêncio em
nosso templo.
Por ﬁm, “Jesus desceu, então, com seus
pais para Nazaré e era obediente a eles” (Lc
2, 51). Nessa passagem, vemos que a obediência de Jesus a seus pais mostra que a família é importante na vida de cada pessoa.
É nela que aprendemos a crescer como pessoas íntegras. Por isso, peçamos, nesta semana, a intercessão da Sagrada Família (Jesus, Maria e José) para que ilumine as nossas famílias no caminho da paz e do amor.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79. 3ª-f.: Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Missa da
noite: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14; Missa da aurora: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20; Missa do dia: Is 52,7-10; Hb 1,1-6;
Jo 1,1-18 ou abrev. 1.5.9-14. 4ª-f.: At 6,8-10;7,54-59; Mt 10,17-22. 5ª-f.: 1Jo 1,1-4; Jo 20,2-8. 6ª-f.: 1Jo 1,5-2,2; Mt 2,13-18.
Sábado: 1Jo 2,3-11; Lc 2,22-35. Domingo: Sagrada Família, Jesus, Maria e José, festa – Eclo 3,3-7.14-17a; Cl 3,12-21; Lc
2,41-52 ou facultativas (ano C): lSm 1,20-22.24-28; lJo 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52.

1. Procure, agora, com a Bíblia aberta, colocar-se
em oração, fazendo o “Sinal da Cruz”. Peça a
presença do Espírito Santo, deseje ouvir a Palavra de Deus. Esse caminho o ajudará muito a escutar e a guardar a Palavra.
2. Leia o Evangelho lentamente, duas ou mais
vezes. Repita várias vezes uma palavra que o
atraiu, com muita atenção e carinho. Permita, no
silêncio, ser habitado pela Palavra, tanto por esse
Evangelho quanto por outras passagens que sua
memória suscitar.
3. Reze, inspirando-se na palavra que você meditou, isto é, que você recitou várias vezes com
a boca, a mente e o coração. Depois, se sentir à
vontade, escreva no caderno a sua oração.
Sagrada Família, Jesus, Maria e José, festa – Ano C.
Liturgia da Palavra: Eclo 3,3-7.14-17a; Sl 127(128),12.3.4-5 (R/.cf.1); Cl 3,12-21; Lc 2,41-52.

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
Nesta publicação, o leitor conhece de forma bastante objetiva o
Tempo do Natal. O conteúdo passa pela véspera de Natal, a Solenidade do Natal do Senhor, as origens da comemoração, a Semana
da Oitava do Natal, a festa da Sagrada Família, a espiritualidade do
Natal, entre outros. Na parte central do material há uma pintura do
Menino segurado por Nossa Senhora, sendo adorado por pastores.
O encarte finaliza-se com a Solenidade do Batismo do Senhor, que
encerra o ciclo natalino, e com a espiritualidade que explica o verdadeiro sentido do Natal.
Autor: Antônio Francisco Lelo e Sidnei Fernandes Lima
Ilustrações: Gustavo Montebello
Onde encontrar: Paulinas Livraria – Av. Goiás, 636 – St. Central, Goiânia-GO
Telefone: (62) 3224-2585
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