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Na cruz de Jesus, Chiara
Luce encontrou sua mais
bela oração

Nova paróquia foi
instalada em Gameleira
de Goiás

Amor ao próximo é
refletido em iniciativas
solidárias
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PALAVRA DO ARCEBISPO

AVE MARIA,
CHEIA DE GRAÇA
Ela é a cheia de graça porque não colocou
nenhum obstáculo à ação de Deus e se
deixou moldar totalmente pela santidade
divina
“Bendita sois vós entre as mulheres”,
assim a saúda Isabel.
As palavras do anjo, na anunciação,
e as de Isabel, na visitação, convidamArcebispo Metropolitano de Goiânia
nos a louvar a Deus e a contemplar as
maravilhas que Ele realiza em Nossa
Senhora e em todos os que amam os seus caminhos. As atitudes
de louvor e de gratidão são a expressão do crente que sabe
descortinar, no meio de tantas desgraças e males do mundo,
os dons de Deus que enchem e enriquecem a nossa vida. Nossa
Senhora é portadora do dom de Deus por excelência, Jesus
Cristo.
DOM WASHINGTON CRUZ, CP

“Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus”.
São Sofrônio, bispo do séc. VII, comenta: “Verdadeiramente
bendita sois vós entre as mulheres porque por meio de
vós brilhou sobre os homens a bênção do Pai (…) porque
permanecendo Virgem produzistes aquele fruto que derrama
a sua bênção sobre toda a terra”.
Jesus, concebido no seio de Maria, poucos dias antes, é
saudado por Isabel como uma fonte de bênção. Ele é a grande
fonte de bênçãos para toda a humanidade. Com Isabel e com
toda a Igreja contemplamos este milagre da vida gerada no
seio de Maria, que vem trazer a luz que ilumina as nações e é
glória para todo o Israel.
Nós temos na Mãe de Jesus o exemplo e modelo de serva
(de Deus e da humanidade). Se somos membros da Igreja de
Cristo é porque demos sim a Jesus, como Maria também o fez
e os nossos corações foram atraídos pelo coração de Deus, por
Deus amor, sempre vivo, irradiante e total.
As palavras elogiosas de Isabel a Maria em sua Visitação
vai muito além do que Isabel podia imaginar. Maria é “bendita
entre todas as mulheres”, pois nela “o Senhor fez maravilhas”.
O louvor que brota do Coração Imaculado de Maria revela
a gratidão inﬁnita de quem se sente objeto da inﬁnita
generosidade de Deus: “A minha alma engrandece o Senhor, e
o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque ele olhou
para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações
me chamarão bem-aventurada” (Lc 1,48-49). Também nós,
todos os dias, devemos elevar o nosso próprio Magniﬁcat de
gratidão por todo o bem que o Senhor nos concede.
Maria é Mãe e nós somos os seus ﬁlhos. Vivamos essa
relação materno-ﬁlial para nos tornarmos sempre mais
semelhantes a Cristo. Guiados por Maria, havemos de ter
a coragem de nos centrar continuamente em Deus e na sua
graça mais do que no desejo de salvarmos o mundo com as
nossas próprias capacidades e forças.

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
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Coordenadora de Comunicação: Talita Salgado (MTB 2162 GO)
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Editorial
A reportagem de capa do Jornal
Encontro desta semana nos apresenta como surgiu a devoção a Nossa
Senhora Auxiliadora no mundo, ainda com os papas Pio V e Pio VII. Em
Goiânia, essa devoção surgiu junto
com a fundação da cidade. É uma
bênção que nosso arcebispo Dom
Washington Cruz também seja devoto dela, conforme relatou em vídeo
que em breve será divulgado pelas
redes sociais da Arquidiocese. Não é
por acaso que ele nasceu no dia 25 de
maio. Iniciativas solidárias em nossas
comunidades são destaque da seção
Arquidiocese em Movimento. Milhares
de donativos entre alimentos, roupas,
calçados e brinquedos foram arreca-

dados e estão sendo distribuídos às
pessoas que mais precisam. A Série
Oração do Cristão continua. Desta vez,
o padre Vilmar Barreto nos apresenta a beata Chiara Luce, que fez uma
oração que se tornou um ideal de
vida. Nesta edição temos novidades
também. É que a arquiteta Fabiana
Longhi começa a escrever, na seção
Vida Cristã, uma série de artigos sobre
O edifício religioso e suas curiosidades.
Neste primeiro conteúdo, ela aborda
um aspecto histórico, no qual explica
que a igreja cristã, de modo especial
o templo católico, não foi construído
para ser morada de Deus, mas lugar
da comunhão e da oração do povo.
Boa leitura!

Série Oração do Cristão
“SE TU QUERES, JESUS, EU TAMBÉM QUERO”
“A oração que se tornou um ideal de vida”

PE. VILMAR BARRETO

E

m seus escritos biográficos, Santa
Teresa do Menino Jesus afirmou que
“a oração é um impulso do coração,
é um simples olhar lançado para
o céu, é um grito de gratidão e de amor,
tanto no meio da tribulação como no meio
da alegria”. São João Damasceno escreveu
que: “a oração é a elevação da alma para
Deus”.
Diante do colóquio dos santos sobre a
temática, não resta dúvida de que a oração
é um impulso do coração, que eleva a alma
a Deus e que busca corresponder sempre à
vontade de Cristo. A partir desta realidade humana e sobrenatural, isto é, pela força
do Espírito Santo, a capacidade de elevar nossa alma a Deus e transcender em uma
ascese que nos liga ao céu, a beata Chiara Luce, exemplo de santidade, encontrou em
Jesus abandonado na cruz sua mais bela oração, através de uma frase, que se tornou
seu ideal de vida: “Por ti, Jesus! Se tu queres, eu também quero”.
Chiara Luce Badano descobriu, ainda na adolescência, um raríssimo tipo de
enfermidade, a “osteossarcoma”, câncer nos ossos. No início do tratamento chegou
a questionar: “Por quê, Jesus?” Contudo, Chiara Luce sabia que, se tivesse um olhar
lançado para o céu, conseguiria viver os momentos de tribulação com muito amor e
que seus pedidos seriam elevados e atendidos por Deus.
O que pedir nos momentos de sofrimentos? “Afasta-me, Senhor, dessa doença?
Distancia de mim essas dores?” São questionamentos que, com certeza, envolveram
os momentos de angústia de Chiara. A jovem, percebendo que era a oportunidade de
fazer de sua vida uma verdadeira oração, tomou uma decisão santa e como que em
“um grito de gratidão e de amor diante da tribulação”, ela rezou: “Se tu queres, Jesus,
eu também quero”. A partir desse instante, a oração se tornou um ideal de vida, uma
meta a ser alcançada, um despojar das coisas materiais, uma renúncia de si mesma e
uma honesta e sincera decisão de carregar, com muito amor, a cruz que agora fazia
parte da vida dela: o sofrimento!
Em certa ocasião, no fim da vida terrena, sem conseguir andar e com muitas
dores, uma enfermeira disse a ela que deveria ficar sem mexer o dedo, pois era a
única veia que pegava a agulha para soro e medicamentos: “você tem que colaborar
e ficar imóvel. Se mexer o dedo, a agulha salta, e não vamos poder fazer a terapia”.
Chiara Luce ficou três dias com aquela agulha, sem mover o dedo polegar e, em uma
daquelas noites, disse: “Para mim é uma pequena provação, embora me faça sofrer
muito e me venha o instinto de mexer o dedo. Mas então, para vencer a tentação,
digo para mim mesma que aquela borboleta (material que prende a agulha) é um dos
espinhos que Jesus tinha na cabeça”. Ela também rejeitava a morfina, com o seguinte
argumento: “tira a lucidez, e eu só tenho a dor para oferecer a Jesus. Só me sobrou
isso. Se não estiver lúcida, que sentido terá a minha vida?”.
Quando era preciso administrar o soro de maneira forçada e movimentada, ela
dizia: “cada gota pode ser comparada, ao menos um pouco, aos golpes do martelo
nos pregos usados para crucificar Jesus”. E acompanhava cada pulsação da veia com
um: “por ti, Jesus... por ti, Jesus... por ti, Jesus”.
Chiara Luce, com a decisão de viver os mistérios de Cristo através das dores
causadas pelo câncer, nunca desviou seu olhar do olhar de Jesus. Sua vida era estar
com Jesus abandonado, fazer da cruz também seu suporte, o lugar onde ela, nas
dores de Cristo, poderia repousar a cabeça e descansar (cf. Mt 8,20).
A santa, que morava no pequeno povoado de Sassello, Itália, em suas últimas
palavras, disse à sua mãe: “Tchau! Seja feliz, porque eu sou feliz”. Ao pai ela apertou a
mão, como sinal de: “digo o mesmo para o senhor o que disse para minha mãe”. Era
domingo, 7 de outubro do ano de 1990, quando, aos 19 anos, Chiara completou sua
oração, pois sua vida foi viver no mais radical querer de Cristo. Ela foi beatificada em
25 de dezembro de 2014, pelo Santo Padre, papa Bento XVI.
Beata Chiara Luce, rogai por nós.
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Dom Washington Cruz instala Paróquia
São João Paulo II, em Gameleira de Goiás
Fotos: Rudger Remígio

SUZANY MARQUES

N

o dia 18 de maio, o arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, celebrou
uma missa em Gameleira
de Goiás, para a instalação da Paróquia São João Paulo II. A celebração
aconteceu no salão paroquial. Neste
mesmo dia, a Igreja celebra o aniversário de nascimento de São João
Paulo II. O arcebispo empossou, na
ocasião, o diácono Paulo Zanolini
Facchini como coordenador das atividades paroquiais. Ele estará sob a
orientação do padre Wenefredo Soares Filho, que, atualmente, é o vigário episcopal do Vicariato Silvânia.
Durante sua homilia, Dom Washington falou sobre a vida de São
João Paulo II e lembrou que foi esse
santo que o fez bispo há 34 anos. “O
Santo Padre São João Paulo II foi o
homem que sempre proclamou com
força sua fé viva e o seu amor ﬁel a
Jesus”, disse. Ainda na oportunidade, o metropolita contou um pouco
sobre as peregrinações do santo e
explicou que ele levava o fogo do
Espírito Santo por onde passava.
Ao ﬁnal da missa, a comunidade
homenageou os Padres Salesianos
Carlos José e Norberto Pinto, que tomaram conta da igreja paroquial por
anos. Os padres André Golombek,
Antônio Martins e Sérgio Ricardo
Rezende também estavam presentes
na celebração. Por último, foi lida a
ata de instalação da nova paróquia.

Reunião Mensal de Pastoral
é realizada de forma on-line, com o tema “Como
celebrar a liturgia em tempo de pandemia”
Desde o início do ano, a Reunião Mensal
de Pastoral voltou a acontecer de forma on-line somente com a participação do clero. No
último dia 15 de maio, a reunião abrangeu um
público maior, com a participação dos leigos
da coordenação de liturgia e da Pastoral da
Comunicação (Pascom). O evento foi transmitido pela plataforma Zoom, o que possibilitou
a interação entre os participantes.
Dom Armando Bucciol, bispo da Diocese
de Livramento de Nossa Senhora (BA), foi o
responsável por falar sobre o tema “Como
celebrar a liturgia em tempo de pandemia”.
A riqueza da liturgia e seus detalhes foram
alguns dos destaques de sua fala. O bispo
comentou que “presidir é uma arte” e que
“a arte de presidir se aprende pouco a pouco com humildade e esforço. Comporta não
apenas a habilidade técnica, mas é necessária
também. Exige-nos, ainda, competência teológica, consciência do valor salvíﬁco daquele
que se celebra”, explicou. Dom Armando fez
algumas indicações de livros para quem qui-

ser se aprofundar sobre o assunto: “A arte de
celebrar: guia pastoral da CNBB”, a “Instrução Geral do Missal Romano” e a “Introdução ao Lecionário da CNBB”.
No momento das perguntas, o bispo foi indagado sobre como diferenciar as expressões
de sentimentalismo de uma religiosidade daquelas de uma verdadeira vivência de piedade popular. Ele respondeu: “Quem preside
deve transmitir com o silêncio, com o ritmo
celebrativo, com a totalidade do ambiente em
que se celebra, para que as dimensões profundas da nossa identidade pessoal não sejam esquecidas. Não seja nossa liturgia fria.
É claro, sem cair no sentimentalismo, que é
frágil”, e completou: “Nós celebramos o memorial da Morte e Ressurreição de Cristo.
Portanto, eis que a liturgia supõe uma maturidade espiritual”, concluiu.
A próxima Reunião de Pastoral está marcada para o dia 12 de junho e será destinada a todos os coordenadores paroquiais da
Pastoral Familiar.
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FÚLVIO COSTA

PARÓQUIA N. SRA. DE FÁTIMA

É

necessário utilizar um imenso galpão da Paróquia Nossa Senhora da
Piedade, em Bela Vista de Goiás, para abrigar os milhares de roupas,
brinquedos e calçados que estão sendo doados pela comunidade para
as iniciativas sociais da Associação Católica Belavistense. A equipe do
Vicariato para a Comunicação (Vicom) da Arquidiocese de Goiânia foi recebida pelo administrador paroquial, padre Luiz Fernando Nascimento, que relatou como vem se desenvolvendo o projeto.
“Eu estou encantado e assustado com o projeto”, disse ele no início da entrevista. “Encantado porque o projeto é uma resposta muito bonita da comunidade, que
não mede esforços para trazer suas doações, e assustado porque trata-se de um projeto amplo que ainda tem muito para fazer por aqueles que mais precisam”, relatou
o sacerdote. De acordo com ele, a iniciativa surgiu há anos, na Festa de São Sebastião,
quando uma pessoa sugeriu a ele que a paróquia desenvolvesse um projeto social. O
padre concordou dizendo que esse era seu sonho. A ideia foi protelada por um tempo e
no ano passado foi concretizada. “Quando começou a pandemia, surgiram ações de drive-thru solidário e recolhimento de cestas básicas. Foi quando eu disse: ‘agora eu posso’, agora
eu tenho base que justiﬁca e sustenta nossa iniciativa”, relatou.
Inicialmente, a ideia seria fazer uma obra social, mas, com reuniões, inclusive com a participação das Irmãs de Santa Doroteia, decidiu-se que o projeto era muito maior. “O recolhimento
de materiais é apenas o começo daquilo que almejamos. Queremos capacitar as pessoas e ajudá-las a conseguir o seu emprego, queremos levar serviços de saúde à população, queremos, ainda,
construir casas para as famílias que mais necessitam. Então, ainda há muito a ser feito”, aﬁrmou
padre Luiz Fernando.
Para a doação de cerca de 500 cestas básicas já disponíveis, a Associação realiza o cadastro das
famílias que mais precisam, para entregar os donativos em suas casas e, assim, evitar aglomerações. No dia 24 de abril foi realizada uma carreata pela cidade de Bela Vista, com o objetivo de
agradecer a população pelas doações e divulgar para aqueles que ainda não participam. “Que
Deus nos abençoe para que continuemos fazendo esse trabalho em prol dos irmãos. Fazendo aquilo que os primeiros cristãos viviam: eles tinham tudo em comum e dividiam os seus bens com
alegria”, disse o padre.

PARÓQUIA N. SRA. DA
PIEDADE, Bela Vista de Goiás

COMUNIDADE S. JOÃO PAULO II

Live Solidária Compromisso de Amor
No dia 26 de março, o Pe. Reginaldo
Manzotti, da TV Evangelizar, realizou a
Live Solidária Compromisso de Amor.
A iniciativa arrecadou 256 toneladas de
alimentos, 125 itens de higiene, 245 litros de leite e 2.400 litros de álcool em
gel. Os donativos foram distribuídos
para diversas comunidades no Brasil e
duas paróquias da Arquidiocese de Goiânia foram beneﬁciadas.
A Comunidade São João Paulo II, da
Quase-Paróquia Mãe de Misericórdia,
do Residencial Jardins do Cerrado III,
em Goiânia, recebeu 20 toneladas de
alimentos. “É imensurável a alegria de
receber uma doação de tamanha magnitude no momento que estamos passando, em que a humanidade inteira clama
por um pouco de carinho e aqui ele veio
em forma de alimento para a nossa comunidade. Nós estamos muito felizes, é
uma emoção que a gente não consegue
medir pelo carinho, pelo amor que a Associação Evangelizar é Preciso teve conosco e, para nós, é uma satisfação estar
recebendo vocês para mostrar um pouco
da nossa emoção e da nossa felicidade
de estarmos sendo abençoados com esses alimentos que vão fazer a alegria de

muita gente”, aﬁrmou Márcio Veloso,
membro da comunidade.
A segunda comunidade beneﬁciada
foi a Paróquia Nossa Senhora de Fátima,
do bairro Taquaral. “Nós ﬁcamos muito
felizes por esta iniciativa. Desde o início
da pandemia, nós vemos muitas famílias
sofrendo e esta é uma boa oportunidade
de ajudar as famílias da nossa paróquia
e das paróquias vizinhas”, disse o administrador paroquial, padre Givanildo
Salvino Inácio. Em sua paróquia, há seis
comunidades constituídas e ele agradece ao padre Reginaldo Manzotti e à sua
equipe por ter olhado para a realidade
social de Goiânia. “Nós agradecemos
demais a iniciativa da Live Solidária
Compromisso de Amor, à Caravana das
Santas Chagas e ao nosso querido Pe.
Reginaldo Manzotti. Ver essa quantidade
de alimentos nos dá um pouco de alívio e
sabemos que Deus é ﬁel, providente. Sabemos também que quando recebemos
esse tipo de resposta, nós devemos continuar empreendendo esforços, o esforço
da oração, o esforço da caridade, porque
o Senhor não nos deixará desamparados.
Então, para nós, é um grande sinal da
providência de Deus.”

INFORMAÇÕES
A equipe de comunicação do Vicom está disposta a visitar
as comunidades e paróquias da Arquidiocese para divulgar
as diversas iniciativas solidárias que acontecem neste tempo de pandemia. Se você quer nos receber, basta entrar em
contato conosco: (62) 3229-2673.

Fotos: Rudger Remígio

Iniciativas solidárias
beneficiam milhares de
famílias da Arquidiocese
de Goiânia
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Uma Devoção
que nasceu com a fundação da
nova capital do estado de Goiás
MARCOS PAULO MOTA

A

devoção a Nossa Senhora
Auxiliadora começou num
período em que várias nações cristãs estavam perecendo. O papa Pio V tomou a decisão de organizar uma esquadra para
resgatar os cristãos que estavam
sob o jugo da escravidão muçulmana. Para isso, ele invocou o auxílio
da Virgem Maria. A vitória não demorou a chegar. No mesmo ano, os
cristãos derrotaram os muçulmanos
e afastaram a perseguição do povo.
Em agradecimento a Nossa Senhora,
o papa Pio V acrescentou a invocação, “auxiliadora dos cristãos” às
ladainhas em honra a Maria, Mãe
de Jesus. Contudo, quem instituiu a
Festa de Nossa Senhora Auxiliadora
foi o papa Pio VII, em 1816.
Ainda no início da devoção a
Nossa Senhora Auxiliadora, outro
fato chama muita atenção. Napoleão
I, dominado pela ganância de conquistar mais terras, estava empenhado em invadir os estados pontifícios,
localizados basicamente no centro
da Península Itálica. Inclusive, por
esse motivo ele foi excomungado
pelo papa. Após o ocorrido, o imperador francês mandou sequestrar
o papa Pio VII, levando-o para a
França, onde permaneceu preso por
cinco anos, sofrendo toda espécie
de humilhações. Ainda assim, apesar de todo sofrimento, o papa não
perdeu a fé e recorreu à intercessão
da Virgem Santíssima, prometendo
coroar solenemente a imagem de
Nossa Senhora de Savona, logo que
estivesse livre. Napoleão acabou cedendo ao desejo do povo e libertou
o papa Pio VII, que voltou à Savona
para cumprir sua promessa. Desse
modo, instituiu a Festa de Nossa Senhora Auxiliadora, ﬁxando-a no dia
de sua entrada triunfal em Roma,
em 24 de maio, como uma maneira
de conﬁrmar e perpetuar mais uma
graça alcançada por meio da intercessão de Nossa Senhora.

Por que Nossa
Senhora
Auxiliadora é
Padroeira de
Goiânia?

Dom
Washington
expressa seu
amor a Maria
Ninguém pode dizer
que tem fé se não
procura conhecer Jesus de
Nazaré, filho da Virgem
Maria, verdadeiro homem
e verdadeiro Deus. Ter fé
em Jesus é aceitar os seus
ensinamentos, que têm
como centro o mistério
da sua Morte e
Ressurreição.

Dona Gercina Borges, esposa de Pedro Ludovico Teixeira, então governador do estado de Goiás
e idealizador da cidade de Goiânia, tinha como intenção colocar a cidade que surgia sob a proteção
da Nossa Senhora Auxiliadora, de quem ela era
devota.

A história da imagem
venerada na Catedral
Metropolitana
A imagem da Padroeira da Arquidiocese e da
capital está na Catedral Metropolitana. Ela veio
em 1942, quando o arcebispo, Dom Emanuel Gomes de Oliveira, pediu ao pároco da Paróquia
Nossa Senhora Auxiliadora, do Bom Retiro, em
São Paulo, que nos emprestasse aquela bela imagem da Virgem Auxiliadora para uma missão muito especial: presidir as comemorações do “Batismo
Cultural” da nova capital do estado de Goiás. Os
paroquianos do Bom Retiro costumavam chamá-la
de “Imagem do Milagre” porque certa vez, numa
procissão pelas ruas do bairro, a imagem foi carregada sem ter sido ﬁxada no andor. Eles só perceberam isso ao chegar à igreja, quando, ao descer
o andor, a imagem ameaçou cair e foi amparada
pelos circunstantes.
A imagem foi colocada no altar preparado na
Praça Cívica, onde aconteceu a celebração da missa de inauguração oﬁcial da cidade, no dia 5 de julho de 1942. Essa celebração foi presidida pelo então arcebispo de Cuiabá, Dom Francisco de Aquino Correa. Depois das festividades, a imagem não
foi devolvida à igreja do Bom Retiro. Um amigo de
Dom Emanuel, morador de São Paulo, mandou esculpir uma belíssima cópia da Virgem Auxiliadora
para a Matriz do Bom Retiro.

Oração a Nossa
Senhora Auxiliadora
composta por São João
Bosco
Ó Virgem poderosa, Tu, grande e ilustre
defensora da Igreja. Tu, auxílio maravilhoso dos
cristãos. Tu, terrível como um exército em ordem
de batalha. Tu, que só destruíste todas as heresias
em todo o mundo. Ó Senhora, nas nossas angústias,
nas nossas lutas, nas nossas aﬂições e tentações,
defende-nos do inimigo; e na hora da nossa morte,
acolhe a nossa alma no paraíso. Amém.

A solenidade de
nossa Padroeira é um convite a
olharmos para o alto e para frente. A
nossa vida não se esgota nesta terra,
mas possui um desenvolvimento
e um cumprimento maravilhoso
além do cenário frágil da nossa
experiência cotidiana. Olhando para
Maria, podemos dizer com absoluta
segurança: o “melhor” deve ainda
chegar. O mais belo deve
ainda se manifestar!

OLHEMOS PARA
MARIA.
Contemplemo-na como
exemplo de fé e peçamos
que nos alcance a graça
de uma fé humilde e
forte, esclarecida e
comprometida.

Festa da Padroeira 2021
Com o tema “Virgem Auxiliadora, esposa de
São José, rogai por nós!”, as festividades em honra
à Padroeira de Goiânia começaram no dia 15 de
maio, com a celebração da Santa Missa, que foi
presidida pelo cura da Catedral, padre Carlos
Gomes. Durante os nove dias da novena, além
do tema central, estão sendo celebrados temas
diários, em que se reza por uma intenção especial
relacionada ao tempo de pandemia que estamos
vivendo há pouco mais de um ano. Os padres
Sebastião Romário, frei Edgar, Luiz Henrique,
Geraldo Pinheiro, Jackson Maioli, Idelfonso dos
Santos, Reginaldo Marinho e Maximiliano Costa
presidiram as celebrações. As comemorações se
encerrarão nesta segunda-feira, dia 24 de maio,
com a Santa Missa Solene em honra a Nossa
Senhora Auxiliadora, que será presidida por
Dom Washington Cruz, às 9h, na Catedral. Essa
celebração será restrita ao clero e transmitida
pelas redes sociais da Arquidiocese, da Catedral
e também pela PUC TV. Já às 19h acontecerá a
celebração com a participação presencial do povo.
A missa será presidida pelo bispo auxiliar, Dom
Levi Bonatto.

Devoção mariana de
Dom Washington Cruz
Dom Washington, em vídeo especial, que em
breve será publicado nas redes da Arquidiocese,
relata que o cuidado de Maria na sua vida começa
com a data de seu nascimento, dia 25 de maio.
Segundo o arcebispo, a sua devoção mariana veio
de berço e se aprofundou ainda mais no período
em que esteve no seminário. Ele contou também
que um fato o marcou muito quando ainda era
seminarista. Certa vez, uma senhora o perguntou
se ele era devoto de Maria. Ele respondeu que
sim e a senhora continuou: “então, você pode ser
padre. Meu ﬁlho foi para o seminário, mas ele
não era devoto de Maria e logo saiu; com você é
diferente porque ela vai guiá-lo ao sacerdócio”.
Dom Washington salientou que Nossa Senhora
foi quem, neste mundo, mais fez a vontade de
Deus, e quem mais amou Maria foi Jesus! Jesus
observava nela, dentro de casa, o imenso amor a
Deus. Maria viveu a Palavra.
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CATEQUESE DO PAPA

ORAÇÃO N. 33

Foto: Vatican News

O combate da

Estimados irmãos e irmãs!

S

into-me feliz por retomar este
encontro face a face, pois digo-vos uma coisa: não é agradável falar em frente de nada, em
frente de uma câmara. Não é agradável. E agora, depois de tantos meses,
graças à coragem de monsenhor Sapienza – que disse: “Não, façamo-la
ali” – estamos aqui reunidos. Muito
bem, monsenhor Sapienza! Encontrar o povo, encontrar-vos, cada
um com a própria história, pessoas
que vêm de todas as partes, da Itália, dos Estados Unidos, da Colômbia ... E ver cada um de vós dá-me
prazer, porque somos todos irmãos
no Senhor e olhar uns para os outros
ajuda-nos a rezar uns pelos outros.
Até as pessoas que estão longe, mas
que se fazem sempre próximas. A
irmã Geneviève, que não pode faltar,
que vem de um parque de diversões,
pessoas que trabalham: são muitas e
estão todas aqui.
Obrigado pela vossa presença e
pela vossa visita. Levai a mensagem
do papa a todos. A mensagem do
papa é que rezo por todos, e peço que
rezeis por mim unidos em oração.
E por falar em oração, a oração
cristã, como toda a vida cristã, não
é um “passeio”. Nenhum dos grandes orantes que encontramos na Bíblia e na história da Igreja teve uma
oração “confortável”. Sim, podemos
rezar como os papagaios – blá-blá-blá – mas isso não é oração. A oração certamente concede uma grande
paz, mas através de uma luta interior, por vezes dura, que pode acompanhar até longos períodos da vida.
Rezar não é algo fácil e por isso fugimos da oração. Cada vez que a queremos fazer, de repente lembramos
de outras atividades, que naquele
momento parecem mais importantes e urgentes. Isso acontece também
a mim: vou rezar um pouco… E não,
devo fazer isto e aquilo… Fugimos
da oração, não sei o porquê, mas é
assim. Quase sempre, depois de ter-

mos adiado a oração, percebemos
que aquelas coisas não eram absolutamente essenciais, e que talvez
tenhamos desperdiçado tempo. O
Inimigo engana-nos deste modo.
Todos os homens e mulheres de
Deus relatam não só a alegria da oração, mas também o desconforto e o
cansaço que ela pode provocar: por
vezes é uma luta difícil respeitar os
tempos e as formas de oração. Alguns
santos ﬁnalizaram-na durante anos
sem experimentar qualquer gosto
por ela, sem perceberem sua utilidade. O silêncio, a oração e a concentração são exercícios difíceis e, por
vezes, a natureza humana rebela-se.
Preferiríamos estar em qualquer outra parte do mundo, mas não ali, naquele banco de igreja rezando. Quem
quiser rezar deve lembrar-se de que
a fé não é fácil e, por vezes, procede na quase total obscuridade, sem
pontos de referência. Há momentos
da vida de fé que são obscuros e, por
isso, alguns santos deﬁniram-nos: “A
noite escura”, pois não se sente nada.
Mas eu continuo rezando.
O Catecismo (cf. n. 2726-2728)
enumera uma longa lista de inimigos da oração, aqueles que tornam
difícil rezar, que põem diﬁculdades.
Alguns duvidam que a oração possa realmente alcançar o Todo-Poderoso: por que permanece Deus em
silêncio? Se Deus é onipotente, poderia dizer duas palavras e pôr ﬁm
à história. Perante a intangibilidade
do divino, outros suspeitam que a
oração é uma mera operação psicológica; algo que pode ser útil, mas
que não é verdadeiro nem necessário: poder-se-ia até ser praticante
sem ser crente. E assim por diante,
muitas explicações.
Contudo, os piores inimigos da
oração estão dentro de nós. O Catecismo (n. 2728) chama-os assim: “desânimo na aridez, tristeza por não
dar tudo ao Senhor, porque temos
‘muitos bens’, decepção por não sermos atendidos segundo a nossa própria vontade, o nosso orgulho ferido que se endurece perante a nossa
indignidade de pecadores, alergia à
gratuidade da oração”. Trata-se claramente de uma lista sumária, que
poderia ser aumentada.
O que fazer no tempo da tentação, quando tudo parece vacilar?
Se olharmos para a história da espi-

Oração

ritualidade, vemos imediatamente
que os mestres da alma foram muito
claros sobre a situação que descrevemos. Para a superar, cada um deles
ofereceu alguma contribuição: uma
palavra de sabedoria ou uma sugestão para enfrentar tempos carregados de diﬁculdades. Não se trata de
teorias elaboradas, não, mas de conselhos nascidos da experiência, que
mostram a importância de resistir e
perseverar na oração.
Seria interessante rever pelo menos alguns desses conselhos, porque
cada um deles merece ser estudado
em profundidade. Por exemplo, os
Exercícios espirituais de Santo Inácio
de Loyola são um livrete de grande
sabedoria, que ensina como pôr a
vida em ordem. Faz-nos compreender que a vocação cristã é militância,
é decisão de estar sob a bandeira
de Jesus Cristo e não sob a do diabo, procurando praticar o bem até
quando se torna difícil.
Nos tempos de provação é bom
lembrar que não estamos sozinhos,
que alguém olha para nós e nos
protege. Até Santo Antônio Abade,
fundador do monasticismo cristão,
enfrentou momentos terríveis no
Egito, quando a oração se tornou
uma dura luta. O seu biógrafo Santo
Atanásio, bispo de Alexandria, narra
que um dos piores episódios aconteceu ao Santo eremita por volta
dos 35 anos, a meia-idade que para
muitas pessoas comporta uma crise.
Antônio ﬁcou perturbado com aquela provação, mas resistiu. Quando
ﬁnalmente voltou a sentir-se sereno,
dirigiu-se ao seu Senhor com um
tom quase de reprovação: “Onde
estavas? Por que não vieste imediatamente para pôr ﬁm aos meus sofrimentos?” E Jesus respondeu: “Antônio, eu estava lá. Mas esperava para
te ver combater” (Vida de Antônio,
10). Lutar na oração. E muitas vezes
a oração é uma luta.
Lembro-me de algo que vivi de
perto, quando estava na outra diocese. Havia um casal que tinha uma
ﬁlha de nove anos com uma doença
que os médicos não sabiam o que era.
E ﬁnalmente, no hospital, o médico
disse à mãe: “Senhora, chame o seu
marido”. E o marido estava no trabalho; eram operários, trabalhavam todos os dias. E disse ao pai: “A criança
não vai superar a noite. É uma infec-

ção, não há nada que podemos fazer”. Aquele homem, talvez não fosse à missa todos os domingos, mas
tinha uma grande fé. Saiu chorando,
deixou a sua esposa com a criança
no hospital, apanhou o comboio e
fez a viagem de 70 quilômetros até a
Basílica de Nossa Senhora de Luján,
Padroeira da Argentina. E lá – a Basílica já estava fechada, eram quase
dez horas da noite – ele agarrou-se
às grades da Basílica e rezou toda a
noite a Nossa Senhora, lutando pela
saúde da sua ﬁlha. Isto não é uma
fantasia; eu vi-o! Eu vivi isto. Aquele
homem ali lutando. No ﬁnal, às seis
horas da manhã, a igreja abriu-se e
ele entrou para saudar Nossa Senhora: toda a noite “lutou”, e depois foi
para casa. Quando chegou, procurou
a sua esposa, mas não a encontrou, e
pensou: “Ela foi embora. Não, Nossa
Senhora não me pode fazer isto”. Depois encontrou-a sorrindo e dizendo: “Mas não sei o que aconteceu;
os médicos disseram que a situação
mudou e agora está curada”. Aquele homem que lutava com a oração
obteve a graça de Nossa Senhora.
Nossa Senhora ouviu-o. E eu vi isto:
a oração faz milagres, porque a oração vai direto ao centro da ternura
de Deus que nos ama como um pai.
E quando Ele não nos concede uma
graça, dar-nos-á outra que veremos a
seu tempo. Mas é sempre preciso lutar em oração para pedir uma graça.
Sim, por vezes pedimos uma graça
de que precisamos, mas pedimo-la
assim, sem querer, sem lutar; não é
assim que se pedem coisas sérias. A
oração é uma batalha e o Senhor está
sempre conosco.
Se num momento de cegueira não
conseguirmos vislumbrar a sua presença, consegui-lo-emos no futuro.
Também nós, um dia, poderemos repetir a frase que o patriarca Jacó disse
certa vez: “Em verdade, o Senhor está
neste lugar, e eu não o sabia!” (Gn
28,16). No ﬁnal da nossa vida, olhando para trás, também nós poderemos
dizer: “Pensava que estava sozinho;
não, não estava: Jesus estava comigo”. Todos poderemos dizer isso.

Audiência Geral
Pátio São Dâmaso - 12 de maio de 2021
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VIDA CRISTÃ

Arquiteta
Especialista em Espaço Litúrgico e Arte Sacra
Longhi Arquitetura – Arquitetura do Sagrado

A arquiteta Fabiana Longhi, especialista em Espaço Litúrgico e Arte
Sacra, será a nova articulista dos
meios de comunicação da Arquidiocese de Goiânia, com a série O edifício religioso e suas curiosidades.
Ela vai falar sobre singularidades da
Arte Sacra e como devem ser os espaços litúrgicos.

V

ocê sabia que a igreja cristã
(a igreja católica) é o primeiro edifício religioso que
não foi construído para ser
a morada de Deus? Até o surgimento da primeira igreja cristã todos os
edifícios religiosos eram envoltos
em mistério, grandiosidade, o lugar santo, a morada das divindades,
que não poderiam ser encontradas
em outro lugar.
O Templo de Jerusalém, que Jesus Cristo frequentou e pelo qual tinha muito respeito, como nos revela
a Sagrada Escritura, também era lugar santo. Ali era a morada de Deus,
era a casa do Pai. Somente ali se poderia encontrar com Deus.
A igreja cristã revoluciona todo
esse conceito, pois constrói um edifício religioso que é o lugar da reunião,
da comunhão e da oração do povo
cristão e, por isso, é a casa de Deus.
Durante muito tempo, os cristãos se reuniram em casas comuns
porque o importante não era o lugar, e sim estarem reunidos em

A IGREJA
CRISTÃ
é o lugar da
comunhão
do povo
assembleia, em comunhão. “Eram
perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão
fraterna, no partir do pão e nas orações” (At 2,42).
Para entendermos melhor, a igreja cristã, seja capela, matriz ou catedral, não é construída por causa de
Deus. Ela é construída como expressão material da igreja de fé, vivenciada em comunidade, porque cada
ﬁel é templo de Deus, cada ﬁel é
pedra viva, morada de Deus: Cristo
vive em você e você, nele. “Vocês sabem que são templo de Deus e que
o Espírito de Deus habita em vocês?
Se alguém destrói o templo de Deus,
Deus o destruirá. Pois o templo de
Deus é santo, e esse templo são vocês” (1Cor 3,16-17).

Foto: Reprodução / Internet

FABIANA LONGHI

BASÍLICA SANTA SABINA, EM ROMA

CUFA Goiás será campo de
estágio para estudantes da PUC
Um convênio que sela a parceria entre duas
instituições com objetivos e uma missão em
comum. A PUC e a Central Única das Favelas
(CUFA Goiás) firmaram, na última semana,
um acordo de cooperação para a prática de estágio curricular destinado aos estudantes dos
cursos de graduação da universidade.
Presente em 17 países e inserida nos 26
estados brasileiros, além do Distrito Federal,
a CUFA tem o papel de despertar o protagonismo das pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio da oferta de programas nas
áreas da Educação, Cultura, Cidadania, Esportes, Empreendedorismo, entre outras.
Neste contexto, a organização investe em
políticas sociais e cursos profissionalizantes
para gerar oportunidades, emprego e renda
com um olhar voltado às periferias e suas lideranças comunitárias. A iniciativa está presente
em 32 cidades e inserida em 523 comunidades
apenas em Goiás.
Ao acolher os representantes da entidade,
a reitora Olga Ronchi destacou a missão que
a universidade e a organização social têm em

comum. “É a dimensão de
educar para a solidariedade, a chamada formação
integral. Educar para o
mundo é um compromisso
de humanismo cristão, que
tem o outro como ser constitutivo da sua identidade”,
refletiu a gestora, ao fazer
referência aos inúmeros
programas e projetos de
extensão que a PUC Goiás
oferece gratuitamente à
comunidade.
O presidente da CUFA Goiás, Breno Cardoso, agradeceu a acolhida da PUC e relatou as
ações sociais que a entidade promove atualmente neste contexto de pandemia. Devido à
situação de insegurança alimentar vivenciada
por várias famílias, mais de 700 mil pessoas
foram atendidas pela organização através da
arrecadação de alimentos não perecíveis no
estado goiano. Implantação de rede wi-fi para
diminuir o impacto do isolamento social nas

periferias e oferta de reforço escolar para crianças e adolescentes são algumas das ações que
ganham destaque no momento.

noticias.pucgoias.edu.br
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LEITURA ORANTE

Solenidade de Pentecostes

Foto: Cathopic

“No amor não há medo” (1Jo 4,18)
LENILSON OLIVEIRA PAULA SILVA (Seminarista)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

T

ranscorridos 50 dias desde que celebramos a Páscoa, temos a Solenidade
de Pentecostes. Os discípulos viveram
mais de três anos e uma vida intensa
com Jesus Cristo. Ouviu dele a Boa-Nova, foram exortados, ﬁzeram milagres, expulsaram
demônios, e eis que o Mestre, Jesus, morre
cruelmente na cruz. E, agora, o que será dos
discípulos? Voltar para a vida antiga?
É verdade que algumas mulheres os assustaram, dizendo que o túmulo estava vazio e
que Ele ressuscitou (cf. Lc 24). Os discípulos
ainda não tinham compreendido que Ele deveria ressuscitar dos mortos (cf. Jo 20,9-10)
e eles voltaram para a casa. Tudo o que Cristo
prometeu aos discípulos aconteceu, mas ainda faltava o Espírito da Verdade que os faria

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Jo 20,19-23 (página 1496 – Bíblia
Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: recolha-se e coloque-se na
presença de Deus. Suplique o auxílio do Espírito Santo.

compreender todos os acontecimentos (cf. Jo
14,15-21).
Com a manifestação do Espírito Divino
em Pentecostes, os discípulos compreendem
qual é a missão deles. Em cada sacramento
celebrado acontece um novo Pentecostes, porque o Espírito agora permanece para sempre
na Igreja (cf. Mt 28,20). Que Maria, Mãe da
Igreja, nos ensine sua docilidade ao Divino
Espírito para que cumpramos a nossa missão
de batizados, isto é, sermos santos.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja – Gn 3,9-15.20 ou At 1,12-14; Sl 86(87); Jo 19,25-34.
3ª-f.: Eclo 35,1-15; Sl 49(50); Mc 10,28-31. 4ª-f.: Eclo 36,1-2a.5-6.13-19; Sl 78(79); Mc 10,32-45. 5ª-f.: Eclo 42,15-26; Sl 32(33); Mc
10,46-52. 6ª-f.: Eclo 44,1.9-13; Sl 149; Mc 11,11-26. Sábado: Eclo 51,17-27; Sl 18 (19B); Mc 11,27-33. Domingo: Santíssima Trindade,
solenidade – Dt 4,32-34.39-40; Sl 32(33); Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.

Jornal Brasil Hoje,
o mesmo comprometimento
com a notícia, em novo horário
Mais um novo ciclo se inicia com os 2 anos da
TV Pai Eterno. Sob o comando de Jordevá Rosa,
o Jornal Boa Notícia agora é Jornal Brasil Hoje.
Acompanhe as principais notícias do dia, de
segunda a sexta, em novo horário, a partir das 18h,
logo após o Santo Terço dos Filhos do Pai Eterno.
Compromisso com a informação, é na
TV Pai Eterno, a TV das Bênçãos do Pai!

2. Leitura atenta da Palavra: leia o texto, pausadamente,
diversas vezes. Saboreie-o.
3. Meditação: não queira entender ou interpretar o texto,
apenas permaneça com ele e silencie seu coração.
4. Oração espontânea: ﬁque com uma palavra ou
versículo que o provocou e reze com ele. Coloque a sua
própria alma diante do texto que leu.
5. Ação: como você é chamado a agir? Coloque a Palavra
em ação.
Solenidade de Pentecostes – Ano B. Liturgia da Palavra:
At 2,1-11; Sl 103 (104),1ab.24ac.29bc-30.31.34 (R. cf.
30); 1Cor 12,3b-7.12-13 ou Gl 5,16-25; Jo 20,19-23.

