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VIDA CRISTÃ

Santa Casa de Misericórdia
atua desde o início da
nova capital

Dom Washington preside
missa da Padroeira da
cidade de Goiânia

A missão do leigo é ser sal
e luz do mundo por meio
da evangelização
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PALAVRA DO ARCEBISPO

O

que transcende a nossa
cotidianidade, algo que
parece dizer respeito só
aos habitantes dos céus,
tem algo a dizer a nós, humanos da
Terra? A primeira consideração a ser
colocada é que somos “imagem e
semelhança de Deus”. Não para satisfazer a nossa vaidade e desejo de
grandeza, mas por vontade do mesDOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
mo Deus. Entre as criaturas, o homem
foi distinguido para ser a transparência do Criador. Distinção, sim, mas também responsabilidade
para ser e agir como Ele, o modelo perfeito. Como imagem
e semelhança de Deus, há comparações, por mais imperfeitas que sejam, entre a nossa realidade humana e a realidade
revelada pelo Verbo de Deus. A partir de nossa experiência
humana, de nossa vida amorosa, podemos ver, em nosso dia
a dia, algo realizado inﬁnitamente na Trindade.
O inﬁnito amor – o Espírito Santo – é fecundo: o Pai gera o
Filho Unigênito de Deus, “nascido antes de todos os séculos...
gerado, não criado, consubstancial ao Pai” (Símbolo Niceno-Constantinopolitano). Aqui, entre nós, o amor também é fecundo: “E Deus criou o homem à sua imagem; à imagem de
Deus ele o criou e os criou homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: ‘sejam fecundos...” (Gn 1,27-28). “O casal
que ama e gera a vida [nos ensina o papa Francisco] é a verdadeira ‘escultura’ viva (não a de pedra ou de ouro, que o Decálogo proíbe), capaz de manifestar Deus criador e salvador.
Por isso, o amor fecundo chega a ser o símbolo das realidades
íntimas de Deus (cf. Gn 1,28; 9,7; 17, 2-5.16; 28,3; 35,11; 48,3-4)”
(Amoris Laetitia, 11).
Iniciemos com a constatação de que a célula básica da sociedade, a família, que nos acolhe ao nascermos, é imagem e
semelhança de Deus. Se nos é permitido fazer uma analogia
entre Deus e nós, humanos, podemos dizer que tanto em Deus
quanto no homem o amor é o elemento que une e que gera.
Como o Pai expressa todo o seu amor no Filho, e o Filho é a realização desse amor, o homem tem na “sua” mulher a pessoa
que é o termo do “seu” amor; vice-versa, a mulher encontra
no “seu” homem a realização do “seu” amor. Ainda que as
palavras não expressem, é esse amor, realidade vivida no dia
a dia, que sustenta a vida e dá segurança para acreditar nela.
Por que não dizer que nisso está presente o Espírito, o Santiﬁcador, “Senhor que dá a vida”, conforme reza o Símbolo
Niceno-Constantinopolitano? Sem esquecer que nos foi revelado que Deus é Amor e que “o amor vem de Deus” (1Jo 4,7).
Amor humano? Sim; quando verdadeiro, é ícone do amor de
Deus.
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Dedicamos a vários santos o mês
que vamos iniciar, junho. É um tempo reconhecido pelas festividades,
pela alegria. É também o mês que
dedicamos ao Sagrado Coração de
Jesus. Essa devoção antiga se fundamenta na própria palavra da Salvação, refere-se a vários santos da Igreja
e a alguns papas. Todos os anos, a Arquidiocese de Goiânia promove celebrações especiais nas paróquias, em
honra ao Sagrado Coração de Jesus.
Regina Ávila, coordenadora arquidiocesana, disse, em entrevista, como
será neste ano, de modo especial no
dia 11 de junho. No domingo, 30 de
maio, a Igreja celebra a Solenidade

da Santíssima Trindade e nosso arcebispo, Dom Washington Cruz, apresenta artigo sobre nossa relação com
o Pai, com o Filho e com o Espírito
Santo, a partir da cotidianidade. Em
Arquidiocese em Movimento, trazemos
a cobertura da Missa Solene de Nossa Senhora Auxiliadora, Padroeira da
Arquidiocese e da cidade de Goiânia,
que foi presidida por Dom Washington, juntamente com os bispos do
Regional Centro-Oeste da CNBB e o
clero arquidiocesano. Nesta página,
recordamos ainda como foi a live mariana, que aconteceu no dia 19, com
o tema “Dogmas Marianos”. O entrevistado foi o padre Sílvio Zurawski.
Boa leitura!

História da Igreja em Goiás

A fundação da Santa Casa
de Misericórdia de Goiânia
PE. MAXIMILIANO COSTA
Mestre em História

A demanda pela fundação de um hospital em Goiânia, capital recémcriada em 1933, veio ao encontro do desejo da Sociedade de São Vicente
de Paulo (SSVP), uma associação leiga católica que tem como finalidade a
caridade e o conforto espiritual aos doentes e necessitados. A conferência
vicentina já existia em Campinas e, com a criação de Goiânia, passou a atuar
na nova capital. Reorganizando-se, teve como presidente Germano Roriz,
um influente senhor da sociedade goiana, e Agnelo Arlinto Fleury Curado,
como primeiro secretário. Coube ao cônego Abel Ribeiro, braço direito de
Dom Emanuel Gomes de Oliveira e primeiro vigário de Goiânia, acompanhar
o trabalho dos vicentinos. Além do apoio de dona Gercina Borges, primeira
dama do estado, todos eles se envolveram no projeto da fundação da Santa
Casa de Misericórdia de Goiânia. Assim, essa iniciativa foi encampada pela
Igreja, Estado e sociedade civil. Essa aliança se consolidou no nascimento do
primeiro hospital da nova capital, que ficou sob a tutela da Igreja Católica.
Em Goiânia, o lançamento da pedra fundamental da Santa Casa de
Misericórdia aconteceu em 28 de setembro de 1935. A área cedida pelo Estado
ficava entre as ruas 21 e 24, no Centro, mas depois, por motivos técnicos, foi
mudada para uma área entre as avenidas Tocantins, Paranaíba e Rua 4. O
projeto da obra era do arquiteto José Amaral Neddermeyer, e sua construção
só foi iniciada, de fato, em 1937. Para a realização desse projeto, o Estado
entrou com a doação do terreno e de verbas federais para a construção. A
Igreja entrou com a administração, por meio da Sociedade de São Vicente de
Paulo, e com a manutenção do hospital, através da presença das religiosas.
Inicialmente, com as Irmãs Agostinianas e, depois, com as Filhas da Caridade. O
esforço mobilizou, ainda, muitos membros da sociedade civil para as diversas
comissões de serviços e angariar fundos para construção e manutenção da
Santa Casa de Misericórdia de Goiânia.
A Santa Casa só pôde ser construída porque recebeu subvenções do Estado
e doações individuais. A elite goianiense protagonizou esse processo em prol
da edificação do novo hospital, seja por mediações políticas para subvenções,
seja através de engajamentos sociais, como: a realização de jantares, bailes,
bingos e festas para arrecadação de fundos em favor da construção, pois
considerava essa causa nobre. A Santa Casa de Misericórdia de Goiânia começou
a funcionar em abril de 1938, atendendo, principalmente, a população mais
carente da nova capital.
Foto: Arquivo Pessoal

Santíssima Trindade
em nossa vida
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Festa da Padroeira

Há 19 anos, Dom Washington Cruz consagrava
seu pastoreio a Nossa Senhora Auxiliadora
FÚLVIO COSTA

demar Passini Dalbello, agradeceu
a Dom Washington por todo o bem
que ele faz à Igreja em Goiás e no
Distrito Federal, com sua presença,
o seu testemunho e o seu pastoreio.
Pediu ainda que ele continue entre os bispos, sendo uma presença
de apoio ao episcopado regional.
“Queremos pedir que o senhor continue sendo uma presença de apoio,
de esteio, que nos anima, que nos
orienta com o seu testemunho, com
sua palavra, como tem sido até hoje
toda a sua missão episcopal que tem
sido vivida neste regional e nós pedimos a Jesus pela intercessão da
Virgem Maria que esses anos se prolonguem entre nós. Antecipamos,
assim, os nossos parabéns pelo seu
aniversário no dia 25 de maio. Muito obrigado, Dom Washington, pela
sua vida entre nós, pela sua missão,
que este sim, este magniﬁcat, este
stabat, esta perseverança, esta ﬁdelidade continue nos enriquecendo
pela graça de Deus em nossa vida.
Parabéns!”.
Após a missa, Dom Washington,
em entrevista à imprensa, respondeu sobre sua carta de renúncia, enviada ao Santo Padre, o papa Francisco, conforme previsto no cânon n.
401 §1 do Código de Direito Canônico, já que ele completou 75 anos.
Além da missa exclusiva para
bispos e padres, aconteceu uma missa na noite do dia 24, presidida pelo
bispo auxiliar de Goiânia, Dom Levi
Bonatto, para todo o povo de Deus.

Fotos: Rudger Remígio

N

o dia 24 de maio, Festa de
Nossa Senhora Auxiliadora,
Padroeira da Arquidiocese,
da Catedral e da cidade de
Goiânia, nosso arcebispo Dom Washington Cruz presidiu Santa Missa
com a participação dos bispos do
Regional Centro-Oeste da CNBB
(Goiás e Distrito Federal) e do clero
arquidiocesano. Foi um momento
muito importante também porque
no dia seguinte, 25 de maio, ele
completou 75 anos de vida.
O arcebispo, em sua homilia,
aﬁrmou que Nossa Senhora Auxiliadora está presente em todos os
momentos da vida, sobretudo neste
difícil tempo de pandemia que estamos vivendo. Ele disse que é importante depositarmos nossa conﬁança
nela e, ao dizer isso, lembrou que há
19 anos, quando chegou a Goiânia
para assumir a Arquidiocese, seu
primeiro ato foi se consagrar à Mãe
Auxiliadora. “Minhas primeiras palavras no chão desta Igreja foram
a consagração a Nossa Senhora e,
hoje, prestes a completar meu pastoreio nesta Arquidiocese, desejo
dizer-te: Ó Mãe Auxiliadora, muito
obrigado pela tua constante proteção. Nunca fui abandonado. Quando penso no futuro que me aguarda,
vejo os teus olhos misericordiosos
antes ou depois, esperando-me com
os teus braços abertos”, declarou.
No ﬁm da celebração, o bispo de
Luziânia e presidente do Regional
Centro-Oeste da CNBB, Dom Wal-

OS DOGMAS MARIANOS
foram tema de live realizada pela
Arquidiocese de Goiânia

SUZANY MARQUES

No dia 19 de maio, a Arquidiocese de Goiânia realizou, em seu Instagram (@arquidiocesedegoiania),
a terceira live mariana do mês. O tema refletido foi
“Dogmas Marianos”. Falou sobre o assunto o padre
Sílvio Zurawski. A live teve mediação de Talita Salgado, jornalista e coordenadora do Vicariato para a
Comunicação (Vicom) da Arquidiocese.
Logo no início do bate-papo, o padre foi indagado
sobre o que é dogma. Ele pontuou que no Catecismo
da Igreja Católica existe uma definição muito objetiva para nós, pastoralmente falando. “Os dogmas são

luzes na nossa caminhada de fé, são luzes que iluminam nosso caminho e, mais do que luzes, são segurança para a caminhada.” Além disso, ele falou sobre os quatro dogmas de Maria: Maternidade Divina,
Virgindade Perpétua de Maria, Imaculada Conceição
de Maria e Assunção de Maria em corpo e alma.
Para quem quiser rever a live, ela encontra-se na
íntegra, no Instagram da Arquidiocese. A última live
do especial do mês mariano foi no dia 26, com a especialista em Arte Sacra, Espaço Litúrgico e Mariologia,
Mari Bueno. Ela falou sobre os Títulos de Nossa Senhora. A matéria sobre a live será publicada na próxima edição do Jornal Encontro Semanal.
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VIDA CONSAGRADA

Franciscanos:

vivendo a pobreza no meio dos
pobres e testemunhando

Jesus Cristo pobre
e crucificado
MARCOS PAULO MOTA

N

esta edição, apresentamos mais uma das congregações presentes em nossa Arquidiocese, fundada
por um dos santos mais conhecidos em todo o mundo, São Francisco de Assis, o santo que se dedicou
a ajudar os pobres e é conhecido com padroeiro dos animais. Os frades franciscanos chegaram em
Goiânia em meados de 1950. O Jornal Encontro Semanal entrevistou frei Edgar Alves, pároco da
Paróquia São Francisco de Assis, localizada no Setor Universitário em Goiânia.

1

Quando foi fundada a congregação? Quem é o fundador?

Nossa Ordem foi fundada por São Francisco de Assis, no dia 24 de fevereiro de 1209, na Itália.

Quais são o carisma e a espiritualidade da congregação?

Nosso carisma é viver a pobreza no meio dos pobres, dando testemunho de Jesus Cristo pobre e cruciﬁcado.
A nossa espiritualidade é muito rica e profunda. Muitos santos já mergulharam na nossa espiritualidade para
fazer seu próprio seguimento a Jesus.

3

Como é organizada a presença da congregação hoje no
Brasil e no mundo? Vocês são quantos?

Nossa Ordem é dividida em províncias e custódias. No Brasil, somos nove entidades (seis províncias e três
custódias), espalhadas em todo o território brasileiro. Somos, no mundo, cerca de 14 mil frades presentes em
119 países. E, no Brasil, somos aproximadamente 1.200 frades.

4

Quando chegaram à Arquidiocese de Goiânia? Quem era o
bispo na época e com quais objetivos vieram para cá?

Os frades tiveram as primeiras conversas com Dom Emanuel e, depois, com Dom Abel, em meados de 1950. A
intenção era que os frades assumissem os serviços dedicados aos universitários. Mas, com o passar do tempo,
o Setor Universitário foi ocupado por migrantes de outros estados e por pessoas do interior do estado.

5

De que forma a congregação está presente na
Arquidiocese? Vocês atuam somente em paróquias ou
desenvolvem projetos?

Hoje, os frades são os responsáveis pela Paróquia São Francisco de Assis, no Setor Leste Universitário, dão
assistência religiosa no Hospital Araújo Jorge e no Hospital das Clínicas, além de prestarem várias assistências
aos leigos e religiosas franciscanas em toda a Arquidiocese. E temos a sede do Comissariado da Terra Santa
em nosso território.
Junto com outras congregações, temos o Iﬁteg (Instituto de Filosoﬁa e Teologia de Goiás), que oferece
vários cursos para religiosos e leigos.

6

Como está a dimensão vocacional da congregação? Há
vocacionados? Muitos seminaristas? Onde mais “nascem”
vocações para a congregação?

Na Arquidiocese temos poucas vocações. Atualmente, temos 18 frades em formação. A maioria mora em
Anápolis e estuda em Goiânia. A maior parte de nossas vocações nasce das cidades do interior do estado.

7

O senhor tem alguma consideração a fazer?

A Ordem dos Frades Menores, fundada por São Francisco de Assis, é uma Fraternidade. Tentamos cumprir
a nossa consagração batismal e, em resposta ao apelo divino, entregamo-nos totalmente a Deus, o Amor não
amado, pela proﬁssão religiosa de obediência, pobreza e castidade, e vivemos no espírito de São Francisco de
Assis.

Fotos: Rudger Remígio
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30 dias
com o

FÚLVIO COSTA

A

Foto: Arquivo Pessoal

Igreja de Goiânia, por meio
do Apostolado da Oração
(AO) Arquidiocesano, prepara-se para viver intensamente
m
ente o mês de junho, rezando ao
Sagrado Coração de Jesus. O subsídio usado pelo movimento, conforme a coordenadora arquidiocesana
Regina Ávila, é o livro “30 dias com
o Coração de Jesus”, do padre Eliomar Ribeiro, SJ, diretor nacional do
AO. “Durante estes 30 dias, comprometemo-nos a viver a espiritualidade do Sagrado Coração e compreender o imenso amor que Cristo
tem para conosco”, disse Regina, em
entrevista.

Devoção ao
Sagrado Coração
de Jesus
O profeta Isaías com estas palavras: “Vós tirareis com alegria água das fontes de salvação” já
preﬁgurava as riquezas celestiais que infundiria
nos ﬁéis a devoção ao Sagrado Coração de Jesus.
Com São João Apóstolo aos pés da cruz nasce a
devoção, quando o soldado romano atravessou o
lado do Salvador com um lança “e do seu coração
jorrou sangue e água”. O culto ao Sagrado Coração de Jesus foi se difundindo com o tempo. São
Boaventura, São Francisco de Sales, Santa Catarina de Sena, Santa Gertrudes, São Pedro Canísio
são alguns dos santos que foram difundindo a
devoção no anseio de viver o amor humilde
e silencioso de Jesus. O primeiro ofício litúrgico em honra ao Sagrado Coração de
Jesus foi elaborado por São João Eudes,
mas foi Santa Margarida Maria Alacoque a grande promotora da devoção,
com a ajuda do seu diretor espiritual,
São Cláudio de La Colombière.

1856

Ano em que o papa Pio IX
estendeu a festa ao mundo inteiro, na sextafeira após a Oitava de Corpus Christi.

Ano do nascimento do culto oficial
ao Sagrado Coração de Jesus. Foi o
papa Clemente XIII que concedeu aos bispos
da Polônia celebrar a festa litúrgica ao Sagrado
Coração.

1765

O livro tem o objetivo de ajudar
o AO a rezar e restaurar os corações,
abrindo-se às dores e alegrias de toda
a humanidade. A coordenação arquidiocesana do AO pede ainda que, no
dia 11 de junho, cada paróquia celebre a Solenidade do Sagrado Coração
de Jesus, seguindo a programação
que foi sugerida pelo nosso arcebispo, Dom Washington Cruz.

PROGRAMAÇÃO
•
•
•
•

11/06

Adoração ao Santíssimo
Sacramento;
Oração pela santificação do
clero;
Recitação do ato de reparação
(Dulcíssimo Jesus);
Missa Solene.

É escrita a Carta
Encíclica Haurietis Aquas sobre o culto ao
Sagrado Coração de Jesus,
de autoria do papa Pio XII.
A partir desse momento o
culto vai se organizando.

1956

Apostolado da
Oração
Foi fundado por jovens jesuítas, na França, em 1844. O objetivo
era levar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus a todos os lugares.
Tem como programa a vida eucarística intensa, a devoção a Maria,
o oferecimento diário (súplica e reparação em união com o sacrifício
eucarístico), a Adoração ao Santíssimo, a Santa Missa e a devoção às
primeiras sextas-feiras de cada mês, com a celebração de uma Santa
Missa.

Apoiam as celebrações ao Sagrado
Coração de Jesus na Arquidiocese
e acompanham mais de perto os
padres Gregório Batista, SDB,
diretor espiritual arquidiocesano,
e Reginaldo Fragoso, SDB, pároco
da Paróquia Sagrado Coração de
Jesus, da Vila Nova.

Fundamentos
Espirituais
- Disponibilidade apostólica;
- Relação pessoal e efetiva com ele,
simbolizada no seu Coração;
- Serviço à Igreja numa rede mundial
de oração.
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CATEQUESE DO PAPA

ORAÇÃO N. 34

Estimados irmãos e irmãs!

S

eguindo o exemplo do Catecismo, nesta catequese referimo-nos à experiência vivida
da oração, procurando mostrar algumas das suas diﬁculdades
muito comuns, que devem ser identiﬁcadas e superadas. Rezar não é
fácil: há muitas diﬁculdades que
surgem na oração. É preciso conhecê-las, identiﬁcá-las e superá-las.
O primeiro problema que se apresenta para aqueles que rezam é a distração (cf. CIC, 2729). Começas a rezar e depois a mente roda, roda pelo
mundo inteiro; o teu coração está
ali, a mente está acolá… a distração
da prece. A oração convive frequentemente com a distração. De fato, a
mente humana tem diﬁculdade de
se concentrar por muito tempo num
único pensamento. Todos nós experimentamos este turbilhão contínuo
de imagens e ilusões em movimento
perpétuo, que nos acompanha até
durante o sono. E todos sabemos
que não é bom dar seguimento a
essa inclinação fragmentada.
A luta para alcançar e manter a
concentração não se limita à oração.
Se não se atinge um grau de concentração suﬁciente, não se pode
estudar com proveito, nem se pode
trabalhar bem. Os atletas sabem que
as competições são ganhas não só
pelo treino físico, mas também pela
disciplina mental: acima de tudo,
pela capacidade de estarem concentrados e de manter alerta a atenção.
As distrações não são culpadas,
mas devem ser combatidas. No patrimônio da nossa fé há uma virtude que é frequentemente esquecida, mas que está muito presente no
Evangelho. Chama-se “vigilância”.
E Jesus repete-a com frequência:
“Vigiai. Rezai”. O Catecismo menciona-a explicitamente na sua instrução sobre a oração (cf. n. 2730).
Jesus chama frequentemente os discípulos ao dever de uma vida sóbria,
guiada pelo pensamento de que
mais cedo ou mais tarde ele voltará,
como um noivo volta das bodas ou
um senhor da viagem. No entanto,
sem saber o dia nem a hora do seu
regresso, todos os minutos da nossa
vida são preciosos e não devem ser
desperdiçados em distrações. Num
momento que não conhecemos, a
voz do nosso Senhor ressoará: nesse

dia, bem-aventurados os servos que
ele encontrará laboriosos, ainda concentrados no que realmente importa. Não se dispersaram perseguindo
todas as atrações que lhes vinham
à mente, mas procuraram empreender o caminho certo, praticando
o bem e desempenhando a própria
tarefa. Esta é a distração: que a imaginação roda, roda, roda… Santa
Teresa deﬁnia esta imaginação que
roda, roda na oração, “a louca de
casa”: é como uma louca que te faz
rodar, rodar… Devemos impedi-la e
aprisioná-la com a atenção.
O tempo da aridez merece um discurso diferente. O Catecismo (n.
2731) descreve-o deste modo: “O
coração está seco, sem gosto pelos
pensamentos, lembranças e sentimentos, mesmo espirituais. É o momento da fé pura, que se aguenta
ﬁelmente ao lado de Jesus na agonia
e no sepulcro”. A aridez faz-nos pensar na Sexta-Feira Santa, na noite e
no Sábado Santo, o dia inteiro: Jesus
não está presente, está no sepulcro;
Jesus morreu: estamos sozinhos. E
esse é o pensamento-mãe da aridez.
Muitas vezes não sabemos quais são
as razões da aridez: pode depender
de nós, mas também de Deus, que
permite certas situações na vida exterior ou interior. Ou, às vezes, pode
ser uma dor de cabeça ou uma dor
de fígado que te impede de entrar
na oração. Com frequência não sabemos a razão. Os mestres espirituais descrevem a experiência da fé
como uma alternância contínua de
tempos de consolação e tempos de
desolação; momentos em que tudo é
fácil, enquanto outros são marcados
por uma grande diﬁculdade. Muitas
vezes, ao encontrarmos um amigo,
dizemos: “Como estás?” – “Hoje
sinto-me abatido”. Acontece que às
vezes nos sentimos “abatidos”, isto
é, não temos sentimentos, não temos
consolação, não aguentamos mais.
São aqueles dias cinzentos… e existem muitos na vida! Mas o perigo é
ter o coração cinzento: quando este
“sentir-se abatido” chega ao coração
e o faz adoecer… e há pessoas que
vivem com o coração cinzento. Isto
é terrível: não se pode rezar, não se
pode sentir consolação com o coração cinzento! Ou não se pode levar
adiante uma aridez espiritual com o
coração cinzento. O coração deve ser
aberto e luminoso, para que entre a

Foto: Fotografias Religiosas

Distrações, aridez, acídia

luz do Senhor. E se não entrar, é preciso aguardá-la com esperança. Mas
não devemos fechá-la no cinzento.
Depois, algo diverso é a acídia,
outro defeito, outro vício, que é uma
verdadeira tentação contra a oração
e, mais geralmente, contra a vida
cristã. A acídia é “uma forma de depressão devida ao relaxamento da
ascese, à diminuição da vigilância, à
negligência do coração” (CIC, 2733).
É um dos sete “pecados capitais”
pois, alimentado pela presunção,
pode levar à morte da alma.
O que devemos fazer, então, nesta sucessão de entusiasmos e desânimos? Deve-se aprender a caminhar
sempre. O verdadeiro progresso na
vida espiritual não consiste em multiplicar os êxtases, mas em ser capaz
de perseverar em tempos difíceis:
caminha, caminha, caminha… E se
te sentires cansado, para um pouco
e volta a caminhar. Mas com perseverança. Recordemos a parábola de
São Francisco sobre a alegria perfeita: não é nas inﬁnitas fortunas que
caem do céu que se mede a capacidade de um frade, mas em caminhar
com constância, mesmo quando não
se é reconhecido, mesmo quando se é
maltratado, ou quando tudo perdeu
o sabor do princípio. Todos os santos passaram por este “vale escuro”,
e não nos escandalizemos se, lendo
os seus diários, ouvirmos o relato de
noites de oração sem vontade, vivida sem gosto. Temos de aprender a
dizer: “Ainda que tu, meu Deus, pareças fazer tudo para que eu deixe
de acreditar em ti, continuo a rezar a
ti”. Os crentes nunca apagam a oração! Por vezes pode assemelhar-se à
oração de Jó, o qual não aceita que
Deus o trate injustamente, protesta e
chama-o em juízo. Mas, muitas vezes, protestar diante de Deus é também um modo de rezar ou, como di-

zia aquela velhinha, “zangar-se com
Deus também é um modo de rezar”,
pois com frequência o ﬁlho zanga-se com o pai: é um modo de se relacionar com o pai; pois reconhece-o
como “pai”, zanga-se…
E também nós, que somos muito
menos santos e pacientes do que Jó,
sabemos que no ﬁnal, no ﬁm deste
tempo de desolação, em que elevamos ao céu gritos silenciosos e
muitos “porquês”, Deus responder-nos-á. Não esqueçais a oração do
“porquê”: é a prece que recitam as
crianças quando começam a não entender as coisas e os psicólogos deﬁnem-na “a idade dos porquês”, pois
a criança pergunta ao pai: “Pai, por
que…? Pai, por que…? Papai, por
que…?”. Mas prestemos atenção: a
criança não ouve a resposta do pai.
O pai começa a responder e a criança apresenta outro porquê. Só quer
chamar para si a atenção do pai; e
quando nos zangamos um pouco
com Deus e começamos a pronunciar os porquês, estamos atraindo o
coração do nosso Pai na direção da
nossa miséria, da nossa diﬁculdade, da nossa vida. Mas sim, tende
coragem de dizer a Deus: “Mas por
que…?”. Pois, às vezes, zangar-se
um pouco faz bem, faz-nos despertar esta relação de ﬁlho com o Pai,
de ﬁlha com o Pai, que devemos
manter com Deus. E até as nossas
expressões mais duras e amargas,
ele as acolherá com o amor de um
pai, e considerá-las-á como um ato
de fé, como uma oração.

Audiência Geral
Pátio São Dâmaso - Quarta-feira, 19 de maio de 2021

Maio de 2021

Arquidiocese de Goiânia

7

VIDA CRISTÃ

EMANUEL JR.
Advogado e atual presidente da Unijuc

N

o ano de 2018 encerramos
o Ano do Leigo. Será que
podemos dizer que entendemos a missão do leigo e o
que ela signiﬁca na Igreja?
O Concílio Vaticano II deixou
bem claro algo que, até então, estava
meio obscuro para muitos: o leigo
tem o sacerdócio comum, adquirido
com o batismo e isso lhe traz obrigações e direitos.
Temos sempre uma visão muito
confusa, esperando que os clérigos
(diáconos, padres e bispos) resolvam todo tipo de problema religioso como se fosse só deles a tarefa de
converter, ensinar e dar o exemplo.
No entanto, digo que nós, leigos,
precisamos estar muito mais empenhados nesse serviço. Será que
realmente nos esforçamos em nosso
sacerdócio comum de batizados ao
evangelizar, dar o exemplo e viver
o catolicismo no trabalho, na escola,
em família e entre amigos? Ou será
que pretendemos ser católicos apenas no ambiente da Igreja? Se não
estamos sendo católicos e evangelizando a todo momento, não estamos cumprindo com nossa missão
primordial de leigos.

A União dos Juristas Católicos
(Unijuc), bem como tantas associações de leigos que cada vez mais se
espalham por aí, surgindo da necessidade iminente que a Igreja, que somos todos nós, tem de evangelizar
e espalhar a Boa-Nova, busca exatamente realizar essa tarefa. Aﬁnal, o
que signiﬁca ser sal e luz do mundo?
(cf. Mt 5,13-14). Nós, leigos, estamos
sendo sal que dá gosto e tempera o
mundo? Somos aqueles que tornam
o mundo mais palatável? Ou estamos nos tornando amargurados e
fazendo com que o mundo se torne
ainda pior conosco? Somos luz que
ilumina as trevas, mostrando o caminho seguro, ou saímos por aí quebrando lâmpadas nos caminhos?
Não precisamos nem podemos
esperar que clérigos façam mais do
que é sua função. Não podemos jogar sobre eles uma responsabilidade
que é nossa. É nossa a responsabilidade de sair pelo mundo buscando
todos para a evangelização. A partir
do momento em que todos estão às
portas das igrejas, os cuidados sacramentais ﬁcam ao encargo dos clérigos, que têm essa tarefa de cuidar
dos leigos. Antes disso, precisamos
entender que é nossa função dar testemunho no mundo, sendo sal e luz,
tempero e caminho.
Sabemos que há lugares em que
a camisa, o vestido, o paletó e a gravata entram, mas o clérgima e a batina, não. Esses lugares precisam da
presença do leigo consciente de sua
responsabilidade, que entende que
precisa evangelizar porque é sua

função primordial (cf.
1Cor 9,16) e sabe que
é preciso fazê-lo em
todos os momentos,
oportuna e inoportunamente (cf. 2Tm 4,2).
Em vários momentos e ambientes pode
ser constatada essa
presença do leigo, em
que ele é chamado a
exercer seu sacerdócio comum, aquele
que recebeu no batismo. Os ambientes públicos, a vida social, a
família e a política são
alguns exemplos. Alguns desses ambientes
e funções são vetados
ao clérigo, salvo raríssimas exceções. A política é um deles. Ao clérigo
não é permitido se candidatar ou ﬁcar interferindo
diretamente na vida política.
Sua função é orientar, conforme
a Doutrina Social da Igreja, e nada
mais. Aos leigos cabe entrar efetivamente na política, com cargos eletivos ou não, ser juízes, advogados,
delegados, assessores, engenheiros,
professores, odontólogos, médicos,
contadores e outras funções que
tanto podem contribuir para o Reino de Deus, evangelizando e dando
o exemplo.
Enﬁm, a ﬁnalidade suprema da
Igreja é a salvação das almas. Nós,
leigos, precisamos entender urgentemente que somos Igreja e que esse

Foto: Reprodução / Internet

Temos consciência da
nossa missão de leigos?

objetivo deve ser o nosso também.
Associações de ﬁéis ajudam muito
nesse caminho, mas o seu testemunho de vida no ambiente em que
você está fará toda a diferença. Seja
cristão e dê o seu testemunho no seu
trabalho, na sua escola, na sua família, entre os seus amigos e entre os inimigos também. Evangelize oportuna
e inoportunamente, seja sal e luz do
mundo. Seja um leigo consciente.

PUC e Secretaria de Educação discutem projetos de colaboração
Construir uma agenda
de colaboração, em vários
campos de atuação, para a
educação em Goiânia. Com
este objetivo, a reitora
da PUC Goiás, profa.
Olga Izilda Ronchi, e o
secretário de Educação de
Goiânia, Wellington Bessa,
reuniram-se na última
semana. A universidade e a
Secretaria já são parceiras
em vários projetos, como
a oferta de estágio, para os
acadêmicos dos cursos de
licenciatura, nas escolas da
rede municipal.
A reunião também
tratou do termo de
cooperação entre as
instituições, com o intuito
de ampliar as atividades
desenvolvidas em conjunto
com a Secretaria, como
a Jornada da Cidadania

da PUC Goiás. “São vários
projetos que podemos
realizar em parceria,
como os na área de
educação continuada para
trabalhadores da educação
municipal: professores e
servidores administrativos”,
assinalou a reitora.
O secretário de Educação
de Goiânia, Wellington
Bessa, também desafiou
a universidade a pensar
um projeto de pesquisa
para avaliar os impactos
da pandemia sobre a
educação, sobretudo,
a educação infantil. “É
muito importante manter
a cooperação com as
universidades, onde se
desenvolvem conhecimento
e pesquisas, que podem
ser aplicadas à educação”,
destacou, lembrando que a

participação da Secretaria na
Jornada da Cidadania é uma
tradição.
Wellington Bessa foi
coordenador, por mais de 4
anos, do Núcleo de Prática
Jurídica (NPJ) do curso
de Direito da PUC Goiás,
onde é professor efetivo.
Já atuou como docente

em diversas instituições
de ensino de Goiás, é
especialista em Direito e
Processo do Trabalho pela
casa e, também, egresso
do Mestrado em Direito,
Relações Internacionais
e Desenvolvimento. Foi
superintendente do Procon
Goiás e também é vereador

eleito em Goiânia (20212024).

pucgoias.edu.br
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LEITURA ORANTE

Santíssima Trindade

“...batizando-os em nome do Pai e
do Filho e do Espírito Santo...!” (Mt 28,19)
WALISSON RODRIGUES FREITAS
(Seminarista da Diocese de Itumbiara-GO)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

T

erminado o Tempo Pascal, celebramos no próximo domingo a Solenidade da Santíssima Trindade. Tendo concluído o tempo que vivemos
o “Aleluia”, testemunhamos a Ressurreição do Senhor, sua Ascensão gloriosa e o
envio do Paráclito, cumprimento da promessa de Jesus Cristo de não nos deixar
sós. A liturgia nos insere num espaço de
fé muito particular e, convidando-nos ao
mistério da Santíssima Trindade, quer nos
fazer reﬂetir sobre a realidade do amor,
essência de Deus, mistério do Único Deus
em Três Pessoas.
Na liturgia do próximo domingo somos inseridos na realidade de Deus que
elege um povo, revela-se e faz aliança com
ele: estamos precisamente na História da
Salvação do povo de Israel. Na primeira
leitura, tirada do Livro do Deuteronômio,
escutamos Moisés que lembra ao povo a
bondade de Deus que cria, liberta e es-

tabelece aliança. Portanto, “o Senhor é o
Deus lá em cima do céu e cá embaixo na
terra, e que não há outro além dele” (Dt
4,39). Com a consumação dos tempos, enviou seu Filho, da descendência de Davi,
para que se cumprisse tudo que foi escrito pelos profetas. O Filho, depois de sua
Ascensão, enviou o Paráclito prometido e,
assim, a plena revelação de Deus se completa. Tudo que foi escrito e profetizado
em Cristo é plenamente revelado.
Portanto, para fazermos parte da comunidade de amor da Santíssima Trindade, “o próprio Espírito se une ao nosso
espírito para nos atestar que somos ﬁlhos
de Deus” (Rm 8,16). Herdeiros de Deus e
coerdeiros de Cristo, somos enviados para
também testemunharmos as maravilhas
de Deus que ressuscitou e fazemos isso na
esperança de que Ele estará conosco todos
os dias, até o ﬁm do mundo (cf. Mt 28,20).

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Mt 28,16-20 (página 1388 – Bíblia das Edições CNBB)
Passos para a leitura orante:
1. Ambiente de oração: coloque-se numa posição cômoda, em
um local agradável. Silencie-se e invoque o auxílio do Espírito
Santo;
2. Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez, familiarize-se com as palavras e insira-se no relato bíblico;
3. Meditação: leia as leituras do dia e deixe que a Sagrada Escritura se comunique com você. Ela é viva e eﬁcaz, tem um objetivo especíﬁco na sua vida. Deixe que Deus fale com suas palavras, apenas escute;
4. Contemplação: contemple a Trindade que se revela para você;
5. Oração: a Palavra está com você agora. Propicie um momento
para “ruminar” o Evangelho, reze com as palavras que ﬁcaram
em seu coração, deixe o Espírito Santo falar por você. Se possível, escreva os frutos dessa oração;
6. Ação: a Palavra não volta para Deus sem produzir efeitos. É
hora de agir e interpelar-se sobre as atitudes que Jesus quer de
você hoje. Cristo lhe mostrará as ações concretas que você deve
realizar depois de um intenso momento de oração.
Santíssima Trindade, solenidade – Ano B. Liturgia da Palavra:
Dt 4, 32-34.39-40; Sl 32 (33),4-5.6.9.18-19.20.22 (R.12b); Rm 8,1417; Mt 28,16-20.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Visitação de Nossa Senhora, festa – Sf 3,14-18 ou Rm 12,9-16b; Is 12; Lc 1,39-56. 3ª-f.: Tb 2,9-14; Sl 111(112); Mc 12,13-17.
4ª-f.: Tb 3, 1-11a.16-17a; Sl 24(25); Mc 12,18-27. 5ª-f.: Ssmo. Corpo e Sangue de Cristo, solenidade: Ex 24,3-8; Sl 115(116); Hb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26.
6ª-f.: Tb 11,5-17; Sl 145(146); Mc 12,35-37. Sábado: Tb 12,1.5-15.20; Tb 13; Mc 12. Domingo: 10º Domingo do Tempo Comum – Gn 3,9-15; Sl 129(130);
2Cor 4,13-18-5,1; Mc 3,20-35.


 
     

 


