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PALAVRA DO ARCEBISPO

OS AVÓS SÃO RICOS
EM SABEDORIA

O

dia 26 de julho, festa litúrgica de Sant’Ana e de São Joaquim, pais da Virgem Maria, é reconhecido internacionalmente como o “Dia dos Avós”.
Os avós são a prolongação da própria
existência na vida e na história. Essa
festa de gratidão humana é uma ocasião propícia para que os próprios
avós possam voltar a se sentirem
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
verdadeiros protagonistas. Que seja
uma festa de agradecimento, um ato
de amor, uma ação de graças respeitosa e alegre para fazer
arrancar dos nossos avós o seu melhor sorriso e o brilho dos
seus olhos. A ﬁgura dos avós é realmente singular na família.
É a viva voz que ressoa em todos os lares durante séculos.
Olhemos, comovidos, para os nossos avós. Embora talvez
cansados pelo peso da vida, olham com amor todo especial
a ﬁgura e a presença dos netos. Os netos, ao beijar e abraçar
com um meigo e imenso carinho os avós, expressam que querem viver juntos sempre. As batidas do coração dos avós são
as mesmas pulsadas pelo coração dos netos.

Editorial
Na matéria de capa desta edição
trazemos uma reportagem especial
do Jubileu de 50 anos de ordenação
de Dom Washington Cruz e o seu
trabalho pastoral na Arquidiocese
de Goiânia. Em sua Palavra, nosso
arcebispo deixa uma mensagem
para o Dia dos Avós, comemorado nesta segunda-feira, dia 26. Na
página 2, padre Maximiliano Costa
continua a série “História da Igreja em Goiás”. Ele fala sobre a educação católica no estado. Na seção
Arquidiocese em Movimento, você
vai conhecer a Ordem das Virgens,
que passou a existir em Goiânia,

e também lê uma matéria sobre o
painel de arte sacra da Paróquia
Nossa Senhora da Assunção.
Na Catequese do Papa, trazemos
a explicação do Motu Proprio Traditionis Custodes, sobre o uso da liturgia romana anterior a 1970, publicado pelo papa no dia 16 deste
mês. Na seção Vida Consagrada você
conhece a Congregação Imaculado
Coração de Maria e, em Vida Cristã,
aprende mais sobre a vida de São
José, o Patriarca da Igreja.
Uma boa leitura!
Que nossa semana seja abençoada!

História da Igreja em Goiás
Dom Emanuel Gomes de Oliveira e
a educação católica em Goiás
PE. MAXIMILIANO COSTA
Mestre em História

Os avós merecem a expressão mais delicada, ﬁna, gentil e
carinhosa dos netos. Os netos e os avós, unidos nesse amor
recíproco, são autênticos mensageiros de esperança, alegria,
amor e paz. Os avós são ricos em sabedoria, mestres da vida
e testemunhas admiráveis. Eles são um fator integrador da
vida familiar. Eles, só com a sua presença, sustentam e fortalecem um clima de afetividade, carinho, compreensão, e,
com seu equilíbrio emocional, permitem obter a maturidade
na formação dos netos.
É de se lamentar que hoje, em muitos ambientes, se tenda a
considerar os avós como pessoas já acabadas, “descartáveis”,
com quem já não se conta para nada, como aﬁrma o papa
Francisco. É preciso recordar que é próprio de uma civilização plenamente humana e cristã respeitar, amar e valorizar os
avós, já que eles sentem, apesar do enfraquecimento progressivo de suas forças, ser parte viva da família e da sociedade.
Celebremos e rezemos por nossos avós!
Palavras de Dom Washington Cruz em uma de suas
homilias, por ocasião do Dia dos Avós.

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispo Auxiliar: Dom Levi Bonatto
Coordenadora de Comunicação: Talita Salgado (MTB 2162 GO)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Larissa Costa (MTB 3989/GO)
Redação: Gabriela Rodrigues, Larissa Costa,
Suzany Marques e Talita Salgado
Revisão: Camila Di Assis

Diagramação: Ana Paula Mota e Carlos Henrique
Fotografias: Rudger Remígio e colaboradores

Contatos: encontrosemanal@gmail.com
Fone: (62) 3229-2683/2673

Foto: Internet

“Os netos e os avós, unidos nesse
amor recíproco, são autênticos
mensageiros de esperança,
alegria, amor e paz”

U

ma das grandes prioridades do episcopado de Dom Emanuel Gomes de
Oliveira (1923-1955) foi a educação. Na historiografia goiana afirma-se
que sob o seu báculo a Igreja Católica viveu um dos seus períodos mais
esplendorosos em Goiás, em que se promoveu um grande movimento
de cristianização da sociedade goiana, que manteve o catolicismo como religião
majoritária, tendo ao seu lado as elites econômica e intelectual.
De acordo com o Censo de 1940, mais de 95% da população goiana era católica. Com esse elemento a seu favor, Dom Emanuel investiu em uma reforma
católica que possibilitasse uma nova vitalidade para o catolicismo em Goiás. A
via encontrada pelo referido bispo para a consolidação desse projeto foi dedicar-se à educação, realizando uma ação eclesial que consistiu na abertura de vários
colégios em diversas cidades de Goiás e na criação de cursos superiores. A proximidade e a aliança com o poder temporal possibilitaram à Igreja Católica o aprimoramento do seu desenvolvimento institucional, por meio da consolidação de
uma rede de escolas católicas por todo o estado. Como em Goiás não havia mão
de obra qualificada para um projeto educacional desse porte, a saída encontrada
foi trazer as congregações religiosas para ocuparem essa missão.
Essa iniciativa educacional de Dom Emanuel não era isolada, mas vinha ao encontro daquilo que era o desejo e a orientação da Igreja em âmbitos universal e
nacional. Na esfera universal, esses empreendimentos respondiam àquilo que o
papa Pio XI havia orientado na Encíclica Divini Illius Magistri, que tratava sobre a
educação católica. A educação seria uma via eficaz no combate às pedagogias
modernas e laicas e, especificamente em Goiás, o objetivo era combater a pedagogia protestante que se proliferava com o advento das escolas protestantes. Na
dimensão nacional, essas iniciativas se tornaram a força motriz para o restabelecimento do poder e do reconhecimento da Igreja Católica, principalmente perante
o Estado. Esse movimento ficou conhecido como “restauração católica”.
De acordo com a edição de 1945 da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos
do Ministério da Educação e Cultura (MEC), havia 15 escolas de ensino secundário
(que oferecia dois ciclos; o primeiro, com uma duração de 4 anos, chamado curso
ginásio; o segundo, com duração de 3 anos, dividido em cursos clássicos e científicos) em Goiás. Dessas escolas, 12 eram particulares, sendo dez católicas, duas
protestantes e três públicas. Das instituições católicas, quase todas estavam sob
a responsabilidade das congregações religiosas femininas. Com efeito, durante
o episcopado de Dom Emanuel foi criada uma grande rede de escolas católicas
em Goiás, que se agregaram àquelas que já existiam. De acordo com a Revista da
Arquidiocese de Goiânia (cf. Dom Emanuel Gomes de Oliveira: arcebispo da instrução, de Áurea Cordeiro Menezes, 2001, p. 114-118), em 1961 havia, em todo
o território goiano, 57 escolas de ensino primário, 31 ginásios, 21 colégios de ensino médio e normal, quatro escolas técnicas de comércio e seis instituições de
ensino superior.
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Vida consagrada

Ordem das Virgens
PASTORAL VOCACIONAL

A

Ordem das Virgens é a mais antiga forma de vida consagrada na Igreja, restaurada pelo Concílio Vaticano II, e passou a existir em nossa Arquidiocese a partir da primeira
consagração realizada este ano, na festa de Nossa Senhora
do Carmo, 16 de julho.
As consagradas da Ordem das Virgens são aquelas mulheres
que emitem um propósito público de virgindade consagrada diante do bispo diocesano e, assim, são “misticamente desposadas com
Cristo Filho de Deus e dedicadas ao serviço da Igreja” (CIC 604, §1).
O carisma da virgindade, que se desposa em aliança nupcial com
Cristo, diferente de outras formas de consagração, não faz votos
dentro de uma comunidade, mas ﬁca ligada à Arquidiocese e exerce sua missão e se mantém através de seu trabalho. No meio do
mundo, com seus dons tão diversos, as consagradas testemunham
a natureza sobrenatural da Igreja com a própria vida, sendo memória presente de nossa salvação e sinal escatológico da vida eterna.
Se deseja fazer um caminho para a Ordem das Virgens, procure
a Pastoral Vocacional da Arquidiocese de Goiânia.

A arte que compõe as Igrejas
Paróquia Nossa Senhora da Assunção

N

a semana passada, iniciamos a série “A arte que compõe as Igrejas”.
Em continuação, hoje vamos falar sobre o painel de arte sacra da Paróquia Nossa Senhora da Assunção, localizada na Vila Itatiaia. O pároco,
padre Marcos Rogério de Oliveira, diz que a inspiração de realizar a
obra do painel surgiu após uma reconﬁguração do espaço litúrgico da paróquia. “Como sou formado em liturgia, vi a necessidade de ter um painel que
pudesse expressar toda a experiência e a vivência da liturgia. A inspiração veio
disso, fazer o espaço mais orante e expressar o sentido litúrgico daquilo que nós
vivenciamos em cada celebração eucarística”, aﬁrma o sacerdote.
O autor responsável pela obra é o artista plástico e sacro, Marcílio Soares.
Vencedor de 96 premiações nacionais e internacionais, entre elas o 22º Salão

de Artes Sacras Brasileiras, no Rio de Janeiro. A obra do painel foi inspirada
no artista Cláudio Pastro. O planejamento para realizar a obra durou cerca de
três meses.
“Ele estava apresentando projetos e eu explicando qual seria a necessidade
de expressar ali nos painéis aquilo que já vivíamos de forma constante. Por isso,
colocou-se o Cristo no centro, como uma porta que se abre para todo o povo de
Deus e as ovelhas que estão ali. É a expressão concreta da manifestação daquilo
que a paróquia signiﬁca hoje para Goiânia. Aqui é uma porta aberta, um lugar
de misericórdia e um lugar de graça”, aﬁrma padre Marcos Rogério.
Gabriela Rodrigues

Para você entender melhor, o artista sacro responsável pelo painel preparou
uma descrição iconográfica simplificada da obra
ESCRITAS DO ÍCONE
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Porta: representa Salvação.
Estrelas: representa os 12 apóstolos.
Lamparinas: representa os sete dons do Espírito Santo.
Cordeiro com o pescoço erguido: representa a atenção
à Palavra de Deus.
Cordeiro com o pescoço inclinado: representa a
reverência ao Santíssimo.
Anjo verde: representa o Tempo Comum.
Anjo roxo: representa o Advento.
Água: representa o Batismo.
Incenso: simboliza a oração dos fiéis chegando a Deus.

PANTOKRATOR
Todo-poderoso, onipotente.
– A veste branca: representa a ressurreição, o Cristo vivo.
Estola, as iniciais Alfa, Ômega, o início, o Fim. Em grego.
No livro, Ego Sum Lux Mindi – Eu sou a luz do mundo.
– Iniciais IC – XC: Significa Jesus Cristo em grego.

AURÉOLA
A palavra auréola deriva do latim “aureola”, pelo latim
“aureolus, a, um”, com sentido de cor de ouro e, por extensão
de sentido, com muito brilho. Representa a Santidade.

CORES
–
–
–
–
–

Azul escuro: representa o céu.
Azul claro: representa a água.
Vermelho: representa o fogo.
Verde: representa a natureza.
Marrom: representa a terra.
Do pó viemos, ao pó voltaremos.

Assista ao vídeo explicativo sobre o painel
pelo Instagram da paróquia,
@paroquiaassuncao

Foto: Comunicação Assunção
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VIDA CONSAGRADA

IRMÃS DO
IMACULADO
CORAÇÃO
DE MARIA
Bárbara Maix
Fundadora da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria

SUZANY MARQUES

Religiosas que levam Maria como fonte de inspiração,
um caminho seguro para crescer no amor e
na adesão total a Jesus Cristo

A

Fotos: Arquivo

Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria foi fundada no
dia 8 de maio de 1849, no Rio de Janeiro, pela bem-aventurada Bárbara
Maix. Em sua fundação, o principal objetivo das religiosas era de se dedicarem à educação de crianças e jovens, especialmente dos mais pobres.
Hoje, elas assumiram a missão de inserção, de educação e assistência social, sempre focadas nos mais necessitados.
As irmãs levam o carisma da busca contínua da vontade de Deus, caracterizada pelo seguimento radical a Cristo, que veio para cumprir a vontade do Pai.
Supõe uma atitude de total e permanente disponibilidade aos apelos da Igreja,
em todo o momento histórico.
Já a espiritualidade das religiosas do Imaculado Coração de Maria é a cristocêntrica. Elas são convocadas a viver a fé, a exemplo de Maria, na intimidade
com Deus, na abertura ao Espírito Santo, prontas a ouvir, a acolher e a responder às suas iniciativas. Segundo a mestra das noviças, Irmã Raimunda Alves
de Sousa, “Encontramos no Imaculado Coração de Maria, nossa Padroeira,
mãe e serva, uma fonte de inspiração e um caminho seguro para crescer no
amor e adesão total à Pessoa de Jesus Cristo, único fundamento”. Sobre
a dimensão vocacional e o chamado de Deus para as novas vocações a
irmã explica: “Deus chama sempre. Temos vocacionadas, sim! Quando
se semeia, cultiva, Deus dá a graça. Temos vocações nos diversos lugares
onde atuamos. Somos muito gratas à graça de Deus!”
Na Arquidiocese de Goiânia, a congregação chegou no dia 11 de fevereiro de 1975, atendendo à solicitação do arcebispo Dom Fernando
Gomes. Chegaram com o objetivo de atender à Pastoral Paroquial
e à formação das vocações. Atualmente, as irmãs estão presentes
nas pastorais das paróquias em Aparecida de Goiânia, sendo elas:
Paróquia Sagrada Família, no Parque das Nações; a Paróquia e
Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Centro. Hoje, a Arquidiocese conta com cinco irmãs e três noviças. As comunidades
do estado de Goiás fazem parte da Província Nossa Senhora
de Guadalupe, que tem como coordenadora provincial a Ir.
Eurides Alves de Oliveira e como superiora geral a Ir. Maria
Freire da Silva.
Já no mundo, as Irmãs do Imaculado Coração de Maria
CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
são cerca de 550 religiosas, organizadas em duas províncias, a Província Nossa Senhora de Guadalupe, com sede
em São Paulo (SP), e a Província Maria Mãe de Deus,
Comunidade Bárbara Maix
com sede em Caxias do Sul (RS). A sede geral está loSuperiora: Ir. Luiza Pozoco
calizada em Porto Alegre (RS). A congregação está
Endereço: Rua Nossa Senhora Auxiliadora, Qd. 11, Lt. 7 – Setor Central
presente de norte a sul do Brasil, com representações
74980-080 – Aparecida de Goiânia-GO
nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São PauTelefone: (62) 3283-1298
lo, Rio de Janeiro, Amazonas, Tocantins, Goiás,
E-mail: barbaramaixap@yahoo.com.br
Mato Grosso, Distrito Federal, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Fora do
país estão concentradas no Haiti, Bolívia, ParaComunidade Madre Marta Maria Braccini
guai, Argentina, Moçambique, Angola e Itália.
Superiora: Ir. Dalva Turella
Uma curiosidade sobre as religiosas é que
Endereço: Av. Santos Dumont, Qd. 36, Lt. 17 – Jardim Veneza
sua fundadora, Bárbara Maix, se tornou
74958-140 – Aparecida de Goiânia-GO
bem-aventurada no dia 6 de novembro de
Telefone: (62) 3596-1532
2010 e, atualmente, está em processo de
canonização.

INFORMAÇÕES
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Vida sacerdotal e missão
na Arquidiocese de Goiânia
LARISSA COSTA

N

este dia 25 de julho comemoramos 50 anos de sacerdócio de
Dom Washington Cruz. Natural de Itabuna, no estado da
Bahia, ele iniciou sua caminhada na Igreja muito cedo. Cursou seus estudos primários no Colégio Divina Providência,
em sua cidade natal. Ainda muito jovem, ingressou no Seminário da
Congregação da Paixão (Passionistas), onde fez o primeiro e segundo
grau no Seminário São Gabriel, em Osasco, São Paulo.
Em janeiro de 1966, após um ano de noviciado em Colombo, no
Paraná, Dom Washington Cruz fez os primeiros votos religiosos na
Congregação da Paixão de Cristo. Em fevereiro do mesmo ano, ele foi
estudar em Roma. Na Cidade Eterna, cursou Filosoﬁa (bacharelado),
Teologia e Especialização para Licenciatura em Teologia na Universidade Lataranense.
A ordenação sacerdotal de Dom Washington aconteceu no dia 25 de
julho de 1971, na Catedral de São José, pelas mãos de Dom Geraldo Pelanda, bispo passionista, na sua cidade natal. Sua ordenação episcopal
ocorreu no dia 9 de maio de 1987, na Catedral de Salvador, na Bahia.

ARQUIDIOCESE DE GOIÂNIA

No dia 8 de maio de 2002, Dom
Washington Cruz foi nomeado
arcebispo para a Arquidiocese de
Goiânia. Ele tomou posse no dia
14 de julho do mesmo ano. A celebração de acolhida aconteceu
na Catedral Metropolitana de
Goiânia e contou com a presença de aproximadamente três mil
pessoas. Algumas estavam com
faixas de agradecimento pelo trabalho do arcebispo anterior, Dom Antonio de Oliveira, e outras, dando
boas-vindas ao novo arcebispo.
Em sua homilia, o novo metropolita enfatizou de várias maneiras
a missão evangelizadora da Igreja Católica. “O cristianismo parece às vezes paradoxal. É o paradoxo da graça”. Disse ainda que “O
cristão está no mundo como fermento…”, e que “…As comunidades
são escolas de evangelização…”. Esses foram alguns trechos do seu
pronunciamento de posse.

FORMAÇÃO PRESBITERAL

Desde o início de seu episcopado, Dom Washington já pensava
em reestruturar todo o processo
formativo, tanto no âmbito da
pastoral vocacional, como na reforma dos seminários, e também
na construção do seminário menor. “Eu diria que um legado de
Dom Washington na Arquidiocese de Goiânia foi o investimento
na formação dos padres, o investimento em nossos seminários. É uma alegria enorme poder falar isso,
mas também é uma alegria enorme perceber um arcebispo que pôde
dedicar tanto às vocações sacerdotais. Desde que eu me ordenei padre,
Dom Washington Cruz tem vivido junto conosco nesse processo formativo de forma tão próxima, de forma tão paternal, que eu só tenho
a agradecer a Deus por tudo que ele fez pela nossa Arquidiocese, de
modo especial pelos nossos seminários”, conta padre José Luiz da Silva, reitor do Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney.
O padre também fala sobre as grandes reformas e construções que
Dom Washington pensou e conseguiu realizar. “A beleza que a gente
vê é que ele conseguiu. Eu olho para a Cidade da Comunhão (CPDF)
toda reformada, toda nova. Terminou também agora a construção da
capela do Centro Pastoral Dom Fernando [...] Ele é verdadeiramente
um missionário das vocações”, completa.

EDUCAÇÃO

Dom Washington dinamizou a Universidade Católica de Goiás, que em
2009 foi reconhecida pelo Vaticano
como de direito pontifício. No livro
“Memórias de um reitor”, o professor
Wolmir Therezio Amado relembra a
história. “Enﬁm, no dia 8 de setembro
de 2009, durante a sessão solene de
concessão do título de Doutor Honoris
Causa, o cardeal Zenon Grocholewski
apresentou publicamente os documentos que erigiam a UCG como Universidade de direito pontifício [...] algum
tempo depois, em correspondência enviada pelo cardeal Grocholewski, informava-nos que o papa Bento XVI havia autorizado também que a Universidade pudesse usar o título de Pontifícia Universidade.”

SERVIÇO PASTORAL

Depois de ter feito visitas pastorais
nas comunidades da Arquidiocese,
Dom Washington instituiu novas estruturas de serviço pastoral, os Vicariatos Episcopais: Territoriais e Ambientais.
Os vicariatos são fruto de um longo processo de preparação da organização pastoral da Arquidiocese, como
explica o padre Antônio Donizeth,
coordenador da Comissão de Arte Sacra. “No tempo de Dom Antonio eram as regiões pastorais, mas, depois
que foram criadas as regiões pastorais, o padre Luiz Lôbo e o padre João
Carlos, que hoje está em Senador Canedo, participaram de um estudo de
aprofundamento sobre a Pastoral Urbana [...] Dom Washington continuou
nessa linha de implantação da Pastoral Urbana.
Padre Antônio Donizeth também recorda os grandes investimentos que
o arcebispo fez na parte estrutural, na área da liturgia e também na comunicação. “Houve um reordenamento da parte administrativa e contábil.
A reforma da Cúria, propriamente da estrutura pastoral, aconteceu com
o intuito de facilitar e diminuir a complicação que era um planejamento
pastoral para uma diocese tão grande e tão complexa. Essas organizações
visavam dar celeridade ao processo e uniﬁcar a linguagem para facilitar as
comunicações interna e externa na Igreja”, ﬁnaliza.

Episcopado de Dom Washington Cruz

– Foram criadas 55 paróquias e 6 quase-paróquias.
– Foram ordenados 54 diáconos. Dom Washington ordenou 42 deles.
– Dom Washington ordenou 36 padres diocesanos em Goiânia e 16
padres religiosos.
– Uma paróquia foi erigida em Santuário: Nossa Senhora Aparecida, em
Aparecida de Goiânia.
– Três Santuários foram erigidos em Basílica Menor: Divino Pai Eterno,
em Trindade; Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Sagrada Família,
em Goiânia.

Fotos: Arquivo
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CATEQUESE DO PAPA

Papa Francisco publica Motu Proprio Traditionis Custodes

O

papa publica Motu Proprio para redeﬁnir as modalidades de uso
do missal pré-conciliar: as decisões voltam à disponibilidade dos
pastores das dioceses. Os grupos ligados à antiga liturgia não devem excluir a legitimidade da reforma litúrgica, os ditames do
Concílio Vaticano II e o Magistério dos Pontíﬁces.
O papa Francisco, após consultar os bispos do mundo, decidiu mudar
as normas que regem o uso do missal de 1962, que foi liberalizado como
“Rito Romano Extraordinário” há 14 anos por seu predecessor, Bento
XVI. O Pontíﬁce publicou, na sexta-feira (16/7), o Motu Proprio Traditionis Custodes, sobre o uso da liturgia romana anterior a 1970, acompanhando-o com uma carta na qual explica as razões de sua decisão. Eis as
principais novidades.
A responsabilidade de regulamentar a celebração segundo o rito pré-conciliar volta para o bispo, moderador da vida litúrgica diocesana: “é de
sua exclusiva competência autorizar o uso do Missale Romanum de 1962 na
diocese, seguindo as orientações da Sé Apostólica”. O bispo deve certiﬁcar-se de que os grupos que já celebram com o antigo missal “não excluam
a validade e a legitimidade da reforma litúrgica, os ditames do Concílio
Vaticano II e o Magistério dos Sumos Pontíﬁces”.
As missas com o rito antigo não serão mais realizadas nas igrejas paroquiais; o bispo determinará a igreja e os dias de celebração. As leituras
devem ser “na língua vernácula”, utilizando traduções aprovadas pelas
conferências episcopais. O celebrante deve ser um sacerdote delegado pelo
bispo. O bispo também é responsável por veriﬁcar se é ou não oportuno
manter as celebrações de acordo com o antigo missal, veriﬁcando sua “utilidade efetiva para o crescimento espiritual”. De fato, é necessário que o
sacerdote responsável tenha no coração não apenas a digna celebração da
liturgia, mas também o cuidado pastoral e espiritual dos ﬁéis. O bispo “terá
o cuidado de não autorizar a constituição de novos grupos”.
Os sacerdotes ordenados após a publicação hodierna do Motu Proprio,
que pretendem utilizar o missal pré-conciliar “devem enviar um pedido
formal ao bispo diocesano que consultará a Sé Apostólica antes de conceder a autorização”. Enquanto aqueles que já o fazem devem pedir a autorização ao bispo diocesano para continuar usando-o. Os Institutos de Vida
Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, “na época erigidos pela
Pontifícia Comissão Ecclesia Dei”, estarão sob a competência da Congregação para os Religiosos. Os Dicastérios para o Culto, para os Religiosos
supervisionarão a observância destas novas disposições.
Na carta que acompanha o documento, o papa Francisco explica que as
concessões estabelecidas por seus predecessores para o uso do antigo missal foram motivadas sobretudo “pelo desejo de favorecer a recomposição
do cisma com o movimento liderado pelo bispo Lefebvre”. O pedido, dirigido aos bispos, de acolher generosamente as “justas aspirações” dos ﬁéis
que solicitavam o uso daquele missal, “tinha, portanto, uma razão eclesial
de recomposição da unidade da Igreja”. Essa faculdade, observa Francisco,

Foto: Vatican News

Novas normas
sobre a missa
antiga, maior
responsabilidade
ao bispo
“é interpretada por muitos dentro da Igreja como a possibilidade de usar
livremente o Missal Romano promulgado por São Pio V, determinando um
uso paralelo ao Missal Romano promulgado por São Paulo VI”.
O papa lembra que a decisão de Bento XVI com o Motu Proprio Summorum Pontiﬁcum (2007) foi apoiada pela “convicção de que tal medida
não colocaria em dúvida uma das decisões essenciais do Concílio Vaticano
II, atingindo de tal modo sua autoridade”. Há 14 anos o papa Ratzinger
declarou infundado o temor de divisões nas comunidades paroquiais, porque, escreveu, “as duas formas de uso do Rito Romano poderiam enriquecer-se mutuamente”. Mas a sondagem recentemente promovida pela
Congregação para a Doutrina da Fé entre os bispos trouxe respostas que
revelam, escreve Francisco, “uma situação que me aﬂige e me preocupa,
conﬁrmando-me na necessidade de intervir”, vez que o desejo de unidade
foi “gravemente desatendido”, e as concessões oferecidas com magnanimidade foram usadas “para aumentar as distâncias, endurecer as diferenças, construir contraposições que ferem a Igreja e diﬁcultam seu caminho,
expondo-a ao risco de divisões”.
O papa diz ﬁcar triste com os abusos nas celebrações litúrgicas “de um
lado e do outro”, mas também diz contristar-se por um “uso instrumental
do Missale Romanum de 1962, cada vez mais caracterizado por uma crescente rejeição não só da reforma litúrgica, mas do Concílio Vaticano II, com a
aﬁrmação infundada e insustentável de que ele traiu a Tradição e a ‘verdadeira Igreja’”. Duvidar do Concílio, explica Francisco, “signiﬁca duvidar
das próprias intenções dos Padres, que exerceram solenemente seu poder
colegial cum Petro et sub Petro no Concílio ecumênico, e, em última análise,
duvidar do próprio Espírito Santo que guia a Igreja”.
Por ﬁm, Francisco acrescenta uma razão ﬁnal para sua decisão de mudar
as concessões do passado: “é cada vez mais evidente nas palavras e atitudes
de muitos que existe uma relação estreita entre a escolha das celebrações de
acordo com os livros litúrgicos anteriores ao Concílio Vaticano II e a rejeição
à Igreja e suas instituições em nome do que eles julgam ser a ‘verdadeira
Igreja’. Esse é um comportamento que contradiz a comunhão, alimentando aquele impulso à divisão... contra o qual o Apóstolo Paulo reagiu com
ﬁrmeza. É para defender a unidade do Corpo de Cristo que sou obrigado a
revogar a faculdade concedida por meus predecessores”.
Fonte: Vatican News

Para ter acesso à íntegra da Carta Apostólica
na forma de Motu Proprio, é só acessar:
https://www.vatican.va/content/vatican/it.html,
no link Motu Proprio.
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DIÁCONO AMARILDO MARTINS

U

m belíssimo título outorgado
a São José é o de Patriarca da
Santa Igreja, pois, como ensina a Liturgia, a ele foram
conﬁadas “as primícias da Igreja”.
Com efeito, ao acolher Maria Santíssima, ele se entrega de corpo e alma à
missão de proteger com zelo paterno
a Igreja. Jesus, a Cabeça do corpo Místico, repousou em seus braços como
terno menino, delicado e inocente.

Contemplando esse mistério com
profunda interioridade e espírito profético, antes mesmo que Jesus revelasse ser o Redentor, São José já o discernia. E, enquanto pai de Jesus na terra,
aceita a determinação do Pai Celeste
com silêncio e resignação, disposto
a, como Abraão, ver seu Filho sacriﬁcado no altar da cruz, vítima do ódio
dos pecadores.
Com isso, obteve no Céu um poder especial para interceder a favor
da ação santiﬁcadora da Igreja, a qual
se realiza mediante os Sacramentos. A
cura das doenças do espírito, o perdão
dos pecados, a santiﬁcação das almas
e o progresso na vida espiritual constituem a missão da Igreja. Pois bem,
o Patriarca de todos esses bens é São
José, que intercede por cada um de
nós com desvelo difícil de calcular.

Oração a São José pela Santa Igreja
Composição: papa Leão XIII (Fonte: Canção Nova)

A vós, São José, recorremos em nossa tribulação e, depois de ter implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança solicitamos o vosso patrocínio.
Por esse laço sagrado de caridade, que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de
Deus, pelo amor paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno para a herança que Jesus conquistou com seu
sangue, e nos socorrais em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder.
Protegei, ó Guarda providente da Divina Família, a raça eleita de Jesus Cristo.
Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos
do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas;
assim como outrora salvastes da morte a vida do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus contra as ciladas de seus inimigos e contra toda
adversidade.
Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que, a
vosso exemplo, e sustentados com vosso auxílio, possamos viver virtuosamente,
morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança.
Assim seja. Amém.
(Livro: São José quem o conhece? Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP)

Foto: Internet

SÃO JOSÉ, Patriarca da Santa Igreja
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LEITURA ORANTE

“Onde vamos comprar pão para
que eles possam comer?” (Jo 6,5)
DIÁCONO VALDEIR GOMES NEVES
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

“Onde vamos comprar pão para que
eles possam comer?” (Jo 6,5). De onde vem
o pão que sacia a grande multidão que
acorre a Jesus Cristo? De onde vem o pão
que nos sacia?
Neste 17º Domingo do Tempo Comum,
escutamos o início da narrativa do Evangelho do Pão da Vida. Jesus está com seus discípulos na Galileia, norte de Israel, e a festa
da Páscoa dos judeus está próxima. Além
disso, uma grande multidão seguia Jesus
em razão dos sinais que o via realizar.
O centro do culto judaico é Jerusalém,
ao sul do país. Mas, mesmo com a aproximação da festa da Páscoa, eles vão até
Jesus, na Galileia. Curioso! Não é?! Mas
não é sem motivo: o centro do culto não é

mais o Templo de Jerusalém, mas o Filho
de Deus, descido do céu.
Na Páscoa, os judeus celebram a libertação da casa da escravidão e sua constituição como povo eleito de Deus. A multidão
ao redor de Jesus indica que Ele é a Páscoa
do povo novo, a Igreja. O Ressuscitado é o
nosso libertador.
Só o Senhor sacia a fome mais profunda do coração de cada homem: a fome de
Deus e de sentido. O Pão que sacia essa
fome só pode vir do céu, pois “todo dom
perfeito vem do alto, desce do Pai das luzes” (Tg 1,17). De fato, o “Verbo estava em
Deus e se fez carne” (Jo 1,1.14) para nos
saciar, ele é Jesus Cristo, o Pão do Céu.
Bendito seja Deus!

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: São Joaquim e Santa Ana, Pais de Maria Santíssima, memória – Eclo 44,1.10-15; Sl 131(132);
Mt 13,16-17. 3ª-f.: Ex 33,7-11.34,5b.-9.28; Sl 102(103); Mt 13, 36-43. 4ª-f.: Ex 34,29-35; Sl 98(99); Mt 13,44-46. 5ª-f.: 1Jo 4,
7-16; Sl 33(34); Jo 11,19-27. 6ª-f.: Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Sl 80(81); Mt 13,54-58. Sábado: Lv 25,1.18-17; Sl 66(67);
Mt 14,1-12. Domingo: 18º Domingo do Tempo Comum – Ex 16,2-4.12-15; Sl 77(78); Ef 4,17.20-24; Jo 6,24-35.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Jo 6,1-15 (página 1473 – Bíblia das
Edições CNBB)
1. Preparação: recolha-se em um lugar silencioso. Faça,
com calma, o sinal da cruz e peça auxílio ao Divino
Espírito Santo.
2. Leitura: 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 lhe dar a
Palavra e o Pão da Vida como alimento.
4. Oração: reze! Reze! Peça ao Divino Pai Eterno que
cresça sua fé em Jesus Eucarístico.
17º Domingo do Tempo Comum – Ano B. Liturgia da Palavra: 2Rs 4,42-44; Sl 144 (145),10-11.15-16.17-18 (R. cf.16);
Ef 4,1-6; Jo 6,1-15 (Multiplicação dos pães).

