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PALAVRA DO ARCEBISPO

ACOLHER A

ROMARIA NO LAR

M

ais uma vez será realizada
em nossa Arquidiocese de
Goiânia, a Romaria do Divino Pai Eterno. Em razão da
pandemia do coronavírus, pelo segundo ano consecutivo, essa importante e
histórica festa acontece virtualmente.
Não podemos, portanto, caminhar em
peregrinação para um encontro com o
Divino Pai Eterno, mas podemos viver
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
entre irmãos a fé que depositamos nele.
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
De fato, é a isso que nos chama o tema
proposto para este ano “Pai Eterno,
diante de vós somos todos irmãos”.
Mesmo que não possamos estar presencialmente na festa, por
enquanto, podemos rezar em família pelo ﬁm da pandemia, pedindo as bênçãos do Divino Pai Eterno para que em 2022 estejamos juntos novamente em Trindade. Na Palavra desta semana,
quero reﬂetir com todos acerca do sentido dessa romaria que é a
cara do nosso povo e da nossa Igreja particular de Goiânia, para
que possamos viver essa unidade, embora tenhamos que estar
ﬁsicamente distantes.
A romaria se tornou uma tradição que enriquece espiritualmente a manifestação religiosa do povo goiano e brasileiro. Ser
romeiro, fazer a peregrinação, é caminhar para um encontro com
o Divino Pai. A romaria é espelho, também, da vida: nelas, na
romaria e na vida, há uma necessidade constante de transcendência, um remeter-se permanente na direção ao Pai. Romaria
não é simples viagem, não é turismo, assim como a vida não é
simples transcorrer de dias. Enquanto vivemos, somos romeiros
a caminho de um encontro deﬁnitivo com Deus, na casa do Pai.
Atendemos a um chamado para que a vida adquira sempre mais
sentido. É o que a fé nos proporciona.
Mesmo distantes ﬁsicamente, estaremos vivenciando a romaria pelos meios de comunicação, por meio das TVs Pai Eterno,
Aparecida, Rede Vida e das rádios Difusora Pai Eterno, Rede
Vale FM e Trindade FM. A romaria nos proporciona um encontro
com a Santíssima Trindade para mergulharmos nesse mistério
de amor, que deve reﬂetir em nós o reconforto, a alegria, a ﬁrmeza na fé que dá sentido e sustenta a vida. A experiência do amor
do Divino Pai é o incentivo que abre o nosso coração a tantos irmãos que necessitam de companheiros na romaria, que é a vida.
E, muitas vezes, necessitam de um bom Samaritano que cuide
das suas feridas, sobretudo neste difícil tempo de pandemia.
A Romaria ao Santuário, que não é possível agora, se constitui em um momento e um lugar privilegiado que incentivam e
aprofundam esse diálogo cotidiano com o Divino Pai Eterno. Na
volta para nossas casas, é lá o santuário do encontro. A Romaria
do Pai Eterno vem para incentivar o diálogo com Deus, aquele
diálogo que, em nossas orações, entretemos com Ele em diferentes momentos e lugares do nosso dia a dia. Por isso, nos ensina
o papa Francisco: “A alegria do amor que se vive nas famílias
é também o júbilo da Igreja” (Amoris Laetitia, n.1). “A Igreja é a
família de famílias, constantemente enriquecida pela vida de todas as igrejas domésticas. Assim, em virtude do Sacramento do
Matrimônio, cada família torna-se para todos os efeitos um bem
para a Igreja. Nessa perspectiva, para o hoje da Igreja, será certamente um dom precioso ter em consideração também a reciprocidade entre família e Igreja: a Igreja é um bem para a família, a
família é um bem para a Igreja” (n. 87).
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Editorial
Somos convidados a participar de
mais uma festa em honra ao Divino Pai
Eterno, que acontecerá de 25 de junho a
4 de julho, em Trindade. Mais uma vez
ela acontecerá de forma on-line, mas
isso não quer dizer que será menor ou
menos importante. A prova disto foi
a fala do reitor do Santuário Basílica
do Divino Pai Eterno, padre João Paulo Santos, que aﬁrmou em coletiva de
imprensa, que neste ano acontecerá a
maior romaria de todos os tempos. O
tema proposto é provocativo e nos remete ao cuidado com os irmãos “Pai
Eterno, diante de vós somos todos irmãos”, texto inspirado na Carta Encíclica do papa Francisco Fratelli Tutti. A

programação completa da festa está na
matéria da página 5. Na Palavra do Arcebispo, Dom Washington Cruz reﬂete sobre a romaria e nos convida a participar
em família, lembrando que precisamos
acolher a festa do Pai Eterno em nossos
lares. Em Arquidiocese em Movimento,
trazemos a cobertura da Reunião Mensal de junho, cujo tema sobre a Exortação Apostólica Amoris Laetitia, do papa
Francisco, foi assessorado pelo padre
Luiz Henrique Brandão. Ainda na página 3, conﬁra a cobertura da Solenidade do Sagrado Coração de Jesus e Dia
Mundial de Oração pela Santiﬁcação
do Clero, em nossa Arquidiocese.
Boa Leitura!

Série Oração do Cristão
Comunhão Espiritual:

“desejo de receber a Jesus Sacramentado e
em dar-lhe um amoroso abraço, como
se já o tivéssemos recebido”
PE. VILMAR BARRETO

D

Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu
Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. (1Cor 1,9)

esde o início do ano de 2020 o mundo sofre com os efeitos da pandemia.
Por vezes, os fiéis com doenças crônicas têm ficado em casa, restringindo,
quando possível, várias atividades cotidianas, entre elas a maior das atividades de um cristão católico, a participação presencial na Santa Missa. Por não
receber a Eucaristia, muitos fiéis têm buscado aproximar na intimidade com Jesus
Eucaristia através da Comunhão Espiritual.
O objetivo da reflexão não é discutir a validade ou licitude da oração da Comunhão Espiritual em casos específicos como, segunda união, divorciados, ou ainda,
se o fiel estiver vivendo em estado de pecado mortal. Para assuntos mais complexos procure seu pároco, podendo ter a possibilidade de tratarmos do assunto em
outro momento.
Segundo o Catecismo da Igreja Católica, “O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus; e Deus não cessa
de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a
felicidade que não cessa de procurar” (CIC, 27).
A comunhão espiritual é verdadeiramente um caminho e um ato de desejo interior que o fiel tem em receber a Sagrada Eucaristia, mas não o pode fazer devido a
situações de força maior. As celebrações eucarísticas não foram proibidas neste período de pandemia, nem o podem ser, entretanto, foi privado, por vezes, a possibilidade
de os fiéis participarem de forma presencial nas Igrejas. Os sacerdotes rezam todos os
dias a Santa Missa, ainda que em sine populo (sem povo), em intenção de todo o povo
de Deus, garantindo assim, que todos os dias tenhamos a comunhão sacramental
com Jesus nosso Senhor e Rei.
Através da Comunhão Espiritual, esse desejo de Deus que está inscrito no coração do homem é saciado, acontece aí um diálogo amoroso em que o homem suplica a Deus seu desejo de receber as graças do céu para que o mantenha sempre em
comunhão com a Trindade Santa, mesmo não tendo possibilidade, no determinado
momento, de receber Jesus Eucaristia.
Uma oração voltada a uma honrada Comunhão Espiritual já se faz presente na
vida da Igreja há vários séculos e muitos santos recomendaram tal exercício de
fé, como: São Tomás de Aquino, São João Maria Vianney, Santo Afonso de Ligório,
São João Paulo II, entre outros. Se “O homem é feito para viver em comunhão com
Deus, no qual encontra sua felicidade” (CIC, 45), a Comunhão Espiritual é uma via
válida para que possamos acolher Jesus, pelo menos espiritualmente, quando não
é possível sacramentalmente.
Santo Afonso é um dos santos mais populares do século XVIII, Bispo e Doutor da
Igreja, fundou a Congregação do Santíssimo Redentor (Redentoristas) e foi autor de
uma das orações mais conhecidas e rezadas pela Igreja sobre a Comunhão Espiritual:
“Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-Vos sobre
todas as coisas e minha alma suspira por Vós. Mas como não posso receber-Vos agora no
Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, ao meu coração. Abraço-me
convosco como se já estivésseis comigo: uno-me inteiramente a Vós. Ah! Não permitais,
Senhor, que eu me separe de Vós! Ó, sumo bem e doce amor meu, inflamai o meu coração,
a fim de que esteja abrasado em Vosso amor para sempre. Amém! Ficai conosco, Senhor,
aquecei a nossa esperança e fortalecei a nossa fé!”
É importante relembrar da exortação eucarística de São Paulo: “Portanto, todo
aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do
corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma
desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do
Senhor, come e bebe a sua própria condenação” (1 Cor 10,24; 27-29). Nesse sentido,
não é conveniente que queira trocar a Comunhão Eucarística pela Comunhão Espiritual. Para aqueles que podem participar da Santa Missa e receber a Eucaristia, devem
fazer de todo coração, de toda alma e com toda as suas forças.
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Reunião Mensal de Pastoral

“É urgente defender as famílias e dar-lhes apoio”,
afirmou padre Luiz Henrique Brandão
Foto: Live

FÚLVIO COSTA

N

a manhã do sábado, 12 de junho, Memória do Imaculado Coração de Maria, aconteceu mais uma Reunião Mensal de Pastoral
da Arquidiocese de Goiânia, com o tema “Amoris Laetitia e o Ano
da Família”. O encontro teve assessoria do padre Luiz Henrique
Brandão, vigário da Paróquia Universitária São João Evangelista e reitor do
Seminário Menor Arquidiocesano São João Paulo II. O sacerdote fez uma
extensa reﬂexão sobre o documento, destacando que é “urgente defender
as famílias e dar-lhes apoio”.
Conforme aﬁrmou o padre, é uma necessidade ajudar os cônjuges a
amarem-se uns aos outros. “Ao longo da vida os pais carregam a imagem
da própria ﬁdelidade de Deus ao seu povo e em especial aos mais fracos e
às crianças. É exatamente a família, fundada sobre o matrimônio entre um
homem e uma mulher, a maior ajuda que se pode dar às crianças”, aﬁrmou.
Padre Luiz Henrique lembrou que em razão do quinto aniversário da Exortação Apostólica Amoris Laetitia, o papa quer dar novo impulso à leitura
do documento e à evangelização das famílias.
Em 19 de março deste ano teve início o Ano da Família proclamado pelo
papa, que se encerrará no dia 26 de junho de 2022, durante o 10º Encontro Mundial das Famílias, em Roma. Padre Luiz Henrique elencou uma
série de objetivos deste ano proposto pelo papa. “O objetivo deste tempo
é anunciar que o Sacramento do Matrimônio é uma dádiva. O papa quer
resgatar a beleza do Sacramento do Matrimônio, é um dom de Deus para
os cônjuges”. O assessor da Reunião Mensal também fez uma apresentação
geral do conteúdo da Exortação Apostólica e indicou chaves de leitura dos
nove capítulos, inclusive orientando como as famílias podem fazer absorver de forma mais eﬁciente o conteúdo. Ao ﬁm da reunião houve espaço
para perguntas e o anúncio da Reunião bimestral da Pastoral Familiar, que
acontecerá no próximo dia 19.

O coordenador arquidiocesano de pastoral, mons. Luiz Lôbo, agradeceu
ao padre Luiz Henrique pela “preciosa” explanação, convidando os padres
a fundarem a Pastoral Familiar nas paróquias onde ela ainda não existe.
O nosso arcebispo metropolitano, Dom Washington Cruz, encerrou o encontro agradecendo a todos pela presença e pedindo que a coordenadora
do Vicariato para a Comunicação (Vicom), Talita Salgado, encaminhe às
escolas católicas o conteúdo da reunião, a ﬁm de que possam tomar conhecimento e fazerem um estudo a respeito, com os pais e alunos. O arcebispo
concluiu a Reunião Mensal on-line com a Oração do Ângelus.

Dia Mundial de Oração pela Santiﬁcação dos Sacerdotes

Fotos: Rudger Remígio

Dom Washington presidiu Santa Missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus

N

a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, celebrada no dia 11 de
junho, nosso arcebispo, Dom Washington Cruz, presidiu a Santa
Missa no auditório Mãe da Igreja, na Cidade da Comunhão (CPDF).
Como de costume, neste dia acontece também a celebração do Dia
Mundial de Oração pela Santificação do Clero, que reúne todos os padres da
Arquidiocese. Concelebraram com o arcebispo, os padres José Luiz da Silva,
que é reitor do Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney, e Carlos
Gomes, cura da Catedral Metropolitana e coordenador do clero.
“Meus irmãos, se precisamos de alguma coisa na nossa vida de presbíteros, é de crescer na Santidade”, afirmou o arcebispo no início da celebração. Já
em sua homilia, Dom Washington os indagou: “Como se iniciou a devoção do
Sagrado Coração de Jesus?”. Ao decorrer de sua fala, o metropolita explicou
aos sacerdotes a história de como se originou essa devoção.
Ainda na homilia, Dom Washington lembrou de como nasceu a Jornada
de Oração pela Santificação do Clero, e completou. “O sacerdote deixa tudo
para se oferecer a Deus, no serviço dedicado aos irmãos”, e finalizou agradecendo. “Senhor Jesus, obrigado pelo dom dos sacerdotes que manifestam
seu amor na Igreja e no mundo”.
Todas as normas de segurança e de prevenção à disseminação do coronavírus foram respeitadas.

Junho de 2021

4

Arquidiocese de Goiânia

VIDA CONSAGRADA
Foto: Arquivo pessoal

Missionários
Oblatos de Maria
Imaculada:
audácia na evangelização
e cuidado com os pobres
PE. KLEBER FARIAS, OMI
Animador do Distrito Centro-Oeste
Animador Vocacional Nacional

A

congregação nasce em 25 de janeiro de 1816. Era o início da Sociedade dos Missionários de Provença. O padre Eugênio de Mazenod
impulsionou seus companheiros a viverem juntos como irmãos e
a imitar as virtudes e os exemplos de Jesus Cristo, nosso Salvador, consagrando, sobretudo para pregar a palavra de Deus aos pobres. A
pequena Sociedade recebeu a aprovação romana do papa Leão XII, em 17
de fevereiro de 1826 e, daí para frente passou a se chamar de Congregação
dos Missionários Oblatos de Maria Imaculada. O lema “Enviou-me para
evangelizar aos pobres” expressa seu carisma e assinala o caminho a seguir.
Santo Eugênio buscou durante toda sua vida como sacerdote, como missionário e bispo, anunciar aos pobres “quem é Jesus Cristo”.
O carisma oblato é, antes de tudo, um olhar de amor e de fé no mundo e
na Igreja, um olhar que nos permite ver o que outros não veem e um escutar aos clamores que outros não escutam. A partir desta perspectiva que o
oblato vê o ser humano e a Igreja, esta visão de fé, não o deixa indiferente,
criando nele uma vontade eﬁcaz de dedicar-se por inteiro, a ﬁm de libertá-los de suas misérias e revelar-lhes quem é Jesus Cristo. Portanto, evangelizar os pobres, em suas muitas faces. O principal serviço do oblato na Igreja
é proclamar Cristo e o seu Reino aos mais abandonados. O nosso carisma,
primordialmente, é evangelizar aos mais abandonados, tendo como ponto
de partida o nosso DNA que é a essência missionária! Fortalecidos por uma
espiritualidade encarnada do cotidiano: nas pegadas de Jesus, não deixando passar nenhuma realidade despercebida através dos olhos, coração, afetos, gestos, sentidos, ação e oração.

N

ossa Congregação é organizada, aqui no Brasil, em quatros distritos: Nordeste, Centro-Oeste, Norte e Sudeste. No Brasil somos mais
de 50 missionários e estamos nos cincos continentes; no mundo
somos mais de três mil missionários padres e irmãos oblatos. Algumas datas nos recordam a época da implantação da missão:

1945 (15 de setembro)

1964 (15 de setembro)

chegada em São Paulo dos quatro
primeiros oblatos da Província Leste
dos Estados Unidos.

chegada em Recife dos primeiros
oblatos da Província Central dos Estados Unidos.

1962 (8 de dezembro)

1968 (janeiro)

chegada em Goiás dos quatro primeiros oblatos Irlandeses da Província da Irlanda.

chegada em Belém dos quatro primeiros oblatos (três Franceses e um
Belga) das Provinciais da França e
Bélgica Sul.

Especiﬁcamente em Goiânia, os oblatos chegaram em 1983, mas só assumiram uma missão no ano de 1984. O bispo da época era Dom Fernando
Gomes dos Santos, primeiro arcebispo de Goiânia. Os missionários oblatos
assumiram a Paróquia São João Batista, na periferia, com o padre Thomas
Murphy (In-memoriam), juntamente com os padres Adriano (In- memoriam) e João Altino. O objetivo era a missão com os mais necessitados. Dom
Fernando também solicitou uma assistência para a Paróquia Santa Luzia,
em Aragoiânia; padre Adriano foi o primeiro oblato pároco daquele município.
Hoje a congregação está presente na Arquidiocese de Goiânia, na Paróquia Santo Eugênio de Mazenod, de modo formativo, dinâmico, missionário. Somos sete padres, tendo um pároco, o padre José Ronácio OMI, e os
vigários que são os padres: João Altino, Jaime Gibbons, José Valter, Marcos
de Lima, Thomas Delaney e Kleber Farias. Para crianças temos escolas e
para os migrantes, o Projeto Tabor, além de trabalhos com crianças e adolescentes abandonadas, fora de Goiânia.

N

Vocacional

ossa dimensão missionária vocacional da Província do
Brasil está também dividida nos quatros distritos. Cada
distrito tem um animador vocacional responsável pelas
vocações. No distrito Nordeste temos o padre Edicarlos;
no Sudeste temos o padre Antônio Pereira; no Norte, o Diácono
Jhordan, e o irmão Diemerson; no Centro-Oeste, o padre Kleber Farias, que também é o animador da Província do Brasil. A Animação
Vocacional tem como missão primeira, cuidar das vocações e ajudar o jovem no seu discernimento, que favoreça a comunhão e a
promoção da vida; Cuidar como uma atitude interna e permanente
de atenção, de vigilância e de escuta; Ajudar os jovens a dar testemunho de uma fé Trinitária, livres de si mesmos, que atestem, com
atitudes e gestos concretos, a beleza e os valores do Evangelho, que
deem testemunho da pessoa de Jesus Cristo, único modelo a ser
seguido. Com essa animação vocacional estamos atingindo um número de entradas esperado nos quatros distritos, mas no Nordeste
temos uma intensidade maior.
Concluo esse breve trajeto dos Missionários Oblatos de Maria
Imaculada com o texto do prefácio das Constituições de 1826 que
diz: "Nil linquindum est inausum ut proferatur imperium Christi " –
“Não devemos deixar nada sem o ousar, para fazer adiantar o reino do
Cristo”. Esta frase sempre sustentou, e continua sustentando o dinamismo missionário da Congregação. É uma “frase-chave” para uma
reflexão sobre a audácia missionária oblata, uma audácia mais vezes
vivida que formulada. Esta frase, escrita nas Constituições, nunca
mais vai se encontrar de novo, nem sequer a palavra ‘audácia’, nos
escritos do Fundador. Mas é a prática, a vida, a história dos oblatos
que, desde o início, mais que as formulações, vão manifestar esta
audácia, uma audácia permanente no meio dos mais abandonados!
Nossa gratidão a Arquidiocese de Goiânia por esses anos de acolhida, compreensão e respeito para com os Missionários Oblatos de
Maria Imaculada! Que possamos continuar anunciando e construindo o Reino de Deus com audácia! Graça e paz!

INFORMAÇÕES
Superior: Pe. José Ronácio Vieira da Silva, OMI
Endereço: Rua Brasília, Qd. 20, Chácara 16 – Jd. Itaipu – Goiânia-GO
Tel: (62) 3288-1211
Noviciado
Superior: Pe. Antônio Kleber Guilherme de Farias, OMI
Endereço: Rua Santa Íris, Qd. 116, Lt. 21 – Jd. Alto Paraíso
74948-310 – Aparecida de Goiânia-GO
Tel: (62) 3579-5639
Site: www.omiworld.org
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reﬂetirá sobre cuidado com os irmãos
neste tempo de pandemia
MARCOS PAULO MOTA

O

Santuário Basílica do Divino
Pai Eterno apresentou, no dia
31 de maio, o tema da festa em
louvor ao Divino Pai Eterno de
2021: “Pai Eterno, diante de vós somos
todos irmãos”, que acontecerá de 25 de
junho a 4 de julho. A apresentação aconteceu em uma entrevista coletiva de forma on-line e teve a presença do padre
João Paulo Santos, reitor do santuário;
do pároco de Trindade, padre João Bosco de Deus; do secretário estadual de
Saúde, Ismael Alexandrino; do prefeito
de Trindade, Marden Júnior e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado.
O tema da festa do Divino Pai Eterno
é sempre baseado
em alguma encíclica ou exortação apostólica do
papa. “Pai Eterno,
diante de vós somos todos irmãos”
foi inspirado na
Carta Encíclica Fratelli Tutti, do papa
Francisco. Padre João Paulo explica a
mensagem que o tema deste ano quer
deixar para os fiéis. “Somos todos irmãos e, sobretudo em um momento de
crise como este, não podemos esquecer
que têm muitos irmãos e irmãs passando dificuldade, por isso, a cada dia da
nossa novena, vamos tratar de um tema
que consideramos urgente, para suscitar uma reflexão sobre como podemos
ajudar o outro a superar a sua dor”.
Conforme já era esperado, o reitor
do santuário disse que, pelo segundo ano consecutivo, ainda por conta
da pandemia, a participação do povo
na festa será de modo on-line e não
presencial. O padre ressaltou que “a
romaria será virtual, mas ela não pode

25 DE JUNHO A
4 DE JULHO

ser confundida com não real”. Ele completou a sua fala, afirmando que neste
ano acontecerá a maior romaria de todos os tempos, que ela será nos lares
e que os devotos vão poder participar
junto com seus familiares.
O padre João
Bosco de Deus, vigário episcopal de
Trindade e pároco
da Paróquia Divino Pai Eteno, em
Trindade, iniciou
sua fala, na entrevista, citando um trecho do evangelho
de São João (10,10) em que Jesus diz:
“Eu vim para que todos tenham vida e
a tenham em abundância”. O missionário redentorista citou este trecho do
evangelho para explicar a decisão de se
fazer a festa mais uma vez de forma on-line. “Nós não podemos colocar a vida
de nossos irmãos em perigo, temos
que cuidar uns dos outros, por isso,
acompanhem as celebrações que serão
transmitidas pelos meios de comunicação com a mesma fé que participariam
aqui no santuário e receberão muitas
graças e bênçãos do Divino Pai Eterno”.
O governador do estado de Goiás,
Ronaldo Caiado,
agradeceu a compreensão dos padres que estão à
frente da organização, pela sensibilidade e a preocupação com o
povo que viria visitar Trindade durante
a festa. “Quero agradecer aos senhores
padres João Paulo e João Bosco pelo
cuidado com os fiéis e a preocupação
em salvar vidas”. O governador falou
também sobre a importância da manifestação de fé. “Como católico que
sou, sei da importância da prática da fé
e o quanto é fundamental para o povo
do nosso estado vir à Trindade fazer a
sua romaria, agradecer e pedir as bênçãos do Pai Eterno sobre a sua família,
por isso, peço a todos os romeiros do
Pai Eterno que façam a sua romaria em
casa, nas suas igrejas domésticas, participem das novenas pelas transmissões
dos meios de comunicação”.

Conﬁra a programação da Romaria Virtual de 2021, os horários e os
meios de comunicação onde você pode acompanhar as novenas:
25 DE JUNHO A 3 DE JULHO
5h – Alvorada (Santuário) – Rádio Difusora Pai Eterno e Rádio Trindade FM
5h30 – Terço (Santuário) – TV Pai Eterno, Rádio Difusora Pai Eterno e
Rádio Trindade FM
6h – Missa (Santuário) – TV Pai Eterno, Rede Vida, Rádio Difusora Pai Eterno e
Rádio Trindade FM
9h – Novena (Igreja Matriz) – Redes Sociais (Facebook/Basílica Pai Eterno;
Facebook/TV Pai Eterno; e YouTube/Pai Eterno)
15h – Novena (Santuário) – TV Pai Eterno
17h15 – Devocional de São José (Santuário) – TV Pai Eterno.
19h30 – Novena Solene (Santuário) – TV Pai Eterno, TV Aparecida, Rádio
Difusora Pai Eterno, Rede Vale FM e Rádio Trindade FM
26 DE JUNHO – SÁBADO
17h30 – Missa em homenagem aos foliões (Santuário) – TV Pai Eterno,
Rede Vida e Rádio Difusora Pai Eterno
27 DE JUNHO – DOMINGO
8h – Missa (Santuário) – TV Pai Eterno
10h – Missa (Santuário) – TV Pai Eterno
17h30 – Missa (Santuário) – TV Pai Eterno e Rede Vida

3 DE JULHO – SÁBADO
17h30 – Missa em homenagem aos carreiros e muladeiros (Santuário) –
TV Pai Eterno, Rede Vida e Rádio Difusora Pai Eterno
4 DE JULHO – DOMINGO – ENCERRAMENTO
5h – Alvorada (Santuário) – Rádio Difusora Pai Eterno e
Rádio Trindade FM
5h30 – Terço (Santuário) – TV Pai Eterno e Rádio Difusora Pai Eterno
6h – Missa (Santuário) – TV Pai Eterno, Rádio Difusora Pai Eterno e
Rádio Trindade FM
8h – Missa (Santuário) – TV Pai Eterno, Rede Vida, Rádio Difusora Pai Eterno,
Rede Vale FM e Rádio Trindade FM
10h – Missa (Santuário) – TV Pai Eterno
17h30 – Missa (Santuário) – TV Pai Eterno, TV Aparecida, Rede Vida, Rádio
Difusora Pai Eterno, Rede Vale FM e Rádio Trindade FM
5 DE JULHO
6h55 – Missa pelos romeiros falecidos (Santuário) – TV Pai Eterno,
Rede Vida e Rádio Trindade FM
19h – Missa (Igreja Matriz) – TV Pai Eterno
19h30 – Missa (Santuário) – Rádio Difusora Pai Eterno

Fotos: Arquivo
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Perseverar no

Amor

Estimados irmãos e irmãs!

N

esta penúltima catequese sobre a oração falemos da perseverança no orar. É um convite, na verdade um mandamento, que
nos é dado pela Sagrada Escritura. O itinerário espiritual do
Peregrino russo começa quando se depara com uma frase de
São Paulo na Primeira Carta aos Tessalonicenses: “orai sem cessar, e, em
todas as circunstâncias, dai graças” (5,17-18). As palavras do Apóstolo
comovem aquele homem que se questiona como é possível rezar sem
interrupção, dado que a nossa vida é fragmentada em tantos momentos
diferentes, que nem sempre tornam possível a concentração. A partir
desta pergunta ele começa a sua busca, que o levará a descobrir aquela
que é chamada a oração do coração.
Consiste em repetir com fé: “Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem
piedade de mim, pecador!”. Uma oração simples, mas muito bonita. É
uma oração que, pouco a pouco, se adapta ao ritmo da respiração e se
estende ao longo do dia. Com efeito, a respiração nunca para, nem sequer quando dormimos; e a oração é o respiro da vida.
Como é possível, então, manter sempre um estado de oração? O Catecismo oferece-nos belas citações, tiradas da história da espiritualidade, que insistem na necessidade de uma oração contínua, que é a base
da existência cristã. Cito algumas.
O monge Evágrio do Ponto aﬁrma: “Não nos foi pedido que trabalhemos, velemos e jejuemos constantemente – não, isto não nos foi
pedido – mas temos a lei de orar sem cessar” (n. 2742). O coração em
oração. Existe assim um ardor na vida cristã que nunca deve falhar. É
um pouco como aquele fogo sagrado que se conservava nos antigos
templos, que ardia sem interrupção e que os sacerdotes tinham a tarefa
de manter vivo. Eis: também em nós deve haver um fogo sagrado, que
arda continuamente e que nada possa extinguir. Não é fácil, mas deve
ser assim.
São João Crisóstomo, outro pastor atento à vida concreta, pregava
deste modo: “É possível, mesmo no mercado ou durante um passeio
solitário, fazer oração frequente e fervorosa; sentados na vossa loja, a
tratar de compras e vendas, até mesmo a cozinhar” (n. 2743). Pequenas
orações: “Senhor, tem piedade de nós”, “Senhor, ajuda-me”. Pois bem,
a oração é uma espécie de pauta musical, onde colocamos a melodia da
nossa vida. Não está em contraste com o trabalho diário, não contradiz
as muitas pequenas obrigações e compromissos, mas antes é o lugar
onde cada ação encontra o seu sentido, o seu porquê, a sua paz.
Certamente, pôr em prática estes princípios não é fácil. Um pai e uma
mãe, ocupados em mil afazeres, podem sentir nostalgia por um período

da sua vida, quando era fácil encontrar tempos regulares e espaço para
a oração. Depois, os ﬁlhos, o trabalho, as ocupações da vida familiar, os
pais que envelhecem... Tem-se a impressão de nunca conseguir concluir
tudo. Por isso é bom pensar que Deus, nosso Pai, o qual tem de cuidar
de todo o universo, se lembra sempre de cada um de nós. Por conseguinte, também nós devemos recordá-lo sempre!
Podemos então recordar que no monaquismo cristão o trabalho foi
sempre realizado com grande honra, não só por dever moral de prover
a si mesmo e aos outros, mas também por uma espécie de equilíbrio, um
equilíbrio interior: é perigoso para o homem cultivar um interesse tão
abstrato a ponto de perder o contato com a realidade. O trabalho ajuda-nos a manter-nos em contato com a realidade. As mãos juntas do monge contêm os calos daqueles que empunham pás e enxadas. Quando, no
Evangelho de Lucas (cf. 10,38-42), Jesus diz a Santa Marta que a única
coisa realmente necessária é ouvir Deus, não signiﬁca, de modo algum,
que despreza os muitos serviços que ela realizava com tanto empenho.
Tudo no ser humano é “binário”: o nosso corpo é simétrico, temos
dois braços, dois olhos, duas mãos.... Assim, também o trabalho e a oração são complementares. A oração – que é o “respiro” de tudo – continua a ser o pano de fundo vital do trabalho, até em momentos em que
não é explícita. É desumano estar tão absorvidos pelo trabalho a ponto
de não encontrar tempo para a prece.
Ao mesmo tempo, uma oração que se afasta da vida não é saudável.
A oração que nos afasta da realidade do viver torna-se espiritualismo,
ou, até pior, ritualismo. Recordemos que Jesus, depois de ter mostrado
a sua glória aos discípulos no monte Tabor, não quis prolongar aquele
momento de êxtase, mas desceu com eles do monte e retomou o caminho diário. Porque aquela experiência devia permanecer nos corações
como luz e força da sua fé; também uma luz e força para os dias que
estavam próximos: os da Paixão. Assim, os tempos dedicados a estar
com Deus reavivam a fé, que nos ajuda na realidade da vida, e a fé,
por sua vez, alimenta a oração, sem interrupção. Nesta circularidade
entre fé, vida e oração, o fogo do amor cristão que Deus espera de nós
mantém-se aceso.
E recitemos a oração simples que é tão bom repetir durante o dia, todos juntos: “Senhor Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador”.

Audiência Geral
Pátio São Dâmaso, 9 de junho de 2021
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VIDA CRISTÃ

O

Missa de dedicação da Capela do Seminário Arquidiocesano São João Paulo II, outubro 2017

Foto: acidigital

ilustre, o mais sagrado, o
símbolo do inusitado. Sim,
isto mesmo, você não se
equivocou. Quando se entra em uma igreja e faz a genuﬂexão
(o ato de dobrar o joelho), é por causa do altar.
O altar simboliza todos os altares
da história do povo de Deus: o altar
do holocausto, o altar dos perfumes,
a mesa do sacrifício, a mesa da aliança, a mesa do encontro, o coração do
Mistério Pascal.
Toda a igreja a ser concebida,

Foto: poliartesacra

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

pensada, idealizada, é do altar o
ponto de partida. Pois ele é o centro do espaço sagrado, da liturgia,
da vida cristã... a pedra angular. É,
em torno da mesa eucarística, que a
assembleia se reúne para fazer memória ao Cristo que se entregou por
nós, o Cordeiro Pascal.
O altar é Cristo, Corpo místico.
“O próprio Senhor entrega-se em banquete pascal para a liberdade e vida da
comunidade eclesial. É o altar que dá
razão ao espaço celebrativo cristão e
sacraliza tudo e todos que o envolvem”
(PASTRO, Cláudio -1999). Ele tem
tanta importância, que é única peça
consagrada da igreja. O altar é ungido com óleo santo e incensado com
aromas.
Por toda a sua importância e
simbologia, o altar deve ser confeccionado em material sólido, ﬁrme,
digno. Ele deve estar ﬁxo e visível a
toda a assembleia de qualquer lugar
do espaço celebrativo.

Foto: Fúlvio Costa

O Altar é Cristo

Papa Francisco consagrando o altar da primeira catedral em terra firme na América

Catedral de Courmayeur, no norte da Itália
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LEITURA ORANTE

“Silêncio! Quieto!” (Mc 4,39)

Texto para oração: Mc 4,35-41 (página 1247 - Bíblia
das Edições CNBB)

DIÁCONO VALDEIR GOMES NEVES
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

O

que Nosso Senhor diz à tempestade de vento, diz a mim
e a você: “Silêncio! Quieto!”
As tempestades interiores e
exteriores não são mais fortes do que
o Senhor Jesus que está junto de nós.
É preciso recorrer a Ele com conﬁança.
Estamos no Tempo Comum. Este
tempo litúrgico é marcado pelo discipulado. Durante este período seguimos Jesus, nosso Mestre, no seu
ministério público, isto é, no anúncio
do Reino de Deus. Hoje, 12º domingo
do Tempo Comum, nos encontramos
com Jesus que, após sua pregação, deseja passar à outra margem do mar da
Galileia.

Siga os passos para a leitura orante:

A travessia acontece ao cair da tarde. Eles enfrentam uma tempestade
que faz os discípulos de Jesus temerem por suas vidas e, vendo a calma
de Jesus, que dormia durante o tormento, perguntaram se ele não se importava. Jesus põe ordem à tempestade: “Silêncio! Quieto!”
O desespero de nada serve nas situações de ameaça, seja de tempestade exterior ou dentro de cada um de
nós. É preciso perceber que Jesus Cristo permanece junto de nós. É preciso
nos admirar de sua calma. É preciso
escutá-lo dizendo: “Silêncio! Quieto!”
Não há o que temer. O Senhor é nossa
conﬁança.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Gn 12,1-9; Sl 32(33); Mt 7,1-5. 3ª-f.: Gn 13,2.5-18; Sl 14(15); Mt 7,6.12-14. 4ª-f.: Gn 15,112.17-18; Sl 104(105); Mt 7, 15-20. 5ª-f.: Natividade de São João Batista, solenidade – Is 49,1-6; Sl 138(139); At 13,2226; Lc 1,57-66.80. 6ª-f.: Gn 17,1.9-10.15-22; Sl 127(128); Mt 8,1-4. Sábado: Gn 18,1-15; Lc 1; Mt 8,5-17. Domingo:
13º Domingo do Tempo Comum – Sb 1,15-15.2,23-24; Sl 29(30); 2Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 (Filha de Jairo)

1. Ambiente de oração: recolha-se em um lugar
silencioso. Faça, com calma, o Sinal da Cruz e
peça auxílio ao Divino Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: leia o texto bíblico
em voz alta e, sem pressa, repita os trechos que
chamam a sua atenção.
3. Meditação: louve ao Divino Pai Eterno por permitir que o Mestre Jesus esteja no barco da Igreja e da sua vida.
4. Oração: Reze! Reze! Diga ao Senhor que acalme
as tempestades da sua vida, do seu coração e
do coração dos que você ama. Repita: “Senhor
silencia o meu coração! Senhor aquiete o meu
coração!”
12º Domingo do Tempo Comum - Ano B. Liturgia
da Palavra: Jó 38,1.8-11; Sl 106 23-24.25-26.28-29.
30-31 (R. 1b); 2 Cor 5,14-17; Mc 4,35-41.

ESPAÇO CULTURAL
Sugestão de leitura
O novíssimo livro do papa Francisco “Eu creio, nós cremos – uma reflexão
inédita sobre as raízes de nossa fé” (2021), trata-se de um diálogo com o padre
Marco Pozza. É o terceiro da parceria dos dois, após as publicações de “Pai Nosso” (2018) e “Ave Maria” (2019). “Eu creio, nós cremos” reflete sobre a unidade da
fé. Segundo o próprio pontífice, não se trata de uma pontuação sobre o conteúdo da nossa fé, mas a partilha do significado desta no cotidiano, no sentido
essencial, simples e profundo de sermos filhos de Deus. Ele enfatiza que “só o
que pode ser reconhecido onde quer que seja, por todos e em qualquer tempo,
é verdadeiramente de toda a Igreja” e que “quando professamos a fé, podemos
descobrir que somos olhados com amor e salvos, tirados de nosso isolamento e
de nossa dispersão, e reconduzidos à unidade do corpo de Cristo na Mãe Igreja”.
Autor: Papa Francisco e padre Marco Pozza
Onde encontrar: Paulus Livraria de Goiânia – Rua 6, n. 20 – Centro
Telefone: (62) 3223-6860

