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PALAVRA DO ARCEBISPO

“‘A quem enviarei?
Quem irá por nós?’
Respondi: ‘Aqui estou!
Envia-me’’’ (Is 6,8)

E

stamos no mês dedicado às vocações. Na história da salvação,
Deus sempre quis se servir de
homens e mulheres para que Ele
pudesse agir. A Bíblia está repleta de
relatos de vocação. A iniciativa é sempre de Deus. É sempre Ele quem dá o
primeiro passo, mas também espera a
nossa resposta. Não nos obriga nem invade nossa liberdade. Assim, a Igreja,
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
novo povo de Deus, sabedora de sua
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
vocação, leva adiante essa missão.
Ao longo do ano pastoral, é mister falar ao coração das pessoas – no caso especíﬁco do mês vocacional, dos jovens. Dizer-lhes que servir ao próximo é vivenciar a alegria de ser um cristão autêntico. A crise de valores enfrentada pelo mundo atual
não pode nos tirar a esperança na juventude, que é, sem dúvida,
uma grande força, especialmente em nossa Igreja Particular. Eles
buscam um sentido para suas vidas e, se não lhes apresentamos
caminhos, fatalmente iremos perder terreno para outras propostas nem sempre sadias. Não conseguiremos renovar as estruturas de nossas comunidades sem que haja, em nossa vivência,
uma terna expressão de alegria e encanto, sempre renovada pelo
serviço ao Reino de Deus.
“Que tenhamos leigos comprometidos com a caminhada da
Igreja, dispostos a enfrentar os desaﬁos impostos pelos tempos
atuais e capazes de testemunhar uma vida de comunhão eclesial.”
O Evangelho interpela-nos e questiona-nos sobre nossas práticas. Será que estamos realmente levando outras pessoas a também se encontrarem com Jesus? Estamos, de fato, atraindo-as a
ponto de elas também dizerem, como os gregos disseram a Filipe, “Queremos ver Jesus”? (Jo 12,21). Uma autêntica e atraente
proposta deve partir de todos nós, responsáveis pela promoção
vocacional. Na Arquidiocese de Goiânia, é preciso que tenhamos
a ousadia dos santos e a coragem evangélica, a ﬁm de promovermos uma pastoral voltada para a sensibilização vocacional
em todos os âmbitos. Assim, as chamadas vocações especíﬁcas
encontrarão acolhida em nossas comunidades.
Para uma boa reﬂexão vocacional, durante o mês de agosto,
precisamos ter um olhar voltado para as necessidades mais urgentes e para aqueles campos da pastoral ou de ministérios em
que precisamos concentrar nossas forças. Rogamos ao Eterno Pai
que a família seja promotora e primeira responsável pelas vocações. Que tenhamos leigos comprometidos com a caminhada da
Igreja, dispostos a enfrentar os desaﬁos impostos pelos tempos
atuais e capazes de testemunhar uma vida de comunhão eclesial.
Que os jovens descubram a beleza e o valor da vocação à vida
consagrada, expressão da ternura e da bondade de Deus, e que
também suscite naqueles que foram chamados à vocação sacerdotal a resposta generosa para que entrem na “escola de Jesus”,
a ﬁm de serem seus colaboradores.

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

Editorial
No jornal Encontro desta semana,
trazemos como matéria de capa o tema
“vocação”. Nela, o padre Rodrigo Lacerda, coordenador da Pastoral Vocacional, explica que o mês de agosto
foi dedicado às vocações por existir
algumas comemorações no mês muito
propícias para criar, em torno delas, a
consciência vocacional. Na página 2,
padre Diêmersom Bento fala sobre a
oração vocacional ao Senhor da messe.
“A messe é grande e os trabalhadores
são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da
messe que envie trabalhadores para
sua messe” (Mt 9,38).
Em Arquidiocese em Movimento você
acompanha a terceira parte da série “A

arte que compõe as Igrejas” e também
conhece um pouco do caminho vocacional do seminarista Manoel Rodrigues, que será ordenado diácono neste
dia 31. No Espaço Vaticano, você vai ler
sobre os papas, os jogos olímpicos e a
cultura do encontro. No texto, o jornalista católico Thales Reis fala sobre a
mensagem dos papas para os atletas e
como o esporte pode promover a cultura do encontro. Ainda nesta edição, na
página 4, você acompanha a história da
vida de monsenhor Lino Dalla Pozza,
que completou 60 anos de ordenação
sacerdotal neste ano.
Uma boa leitura!

Série Oração do Cristão
Oração vocacional:
oração ao Senhor da messe
“A messe é grande e os trabalhadores são poucos.
Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie
trabalhadores para sua messe” (Mt 9,38)
PE. DIÊMERSOM BENTO

A

o escutar este apelo do próprio Cristo Jesus, ao ver aquela multidão
cansada e abatida como ovelha sem pastor (cf. Mt 9,36), sentimo-nos
todos no dever de cumpri-lo. Dessa forma, esse apelo é uma ordem
que deve perdurar até os nossos tempos. Diante disso, compreende-se a urgência da missão, que tanto necessita de novos discípulos para trabalhar na messe do Senhor.
Em obediência a essa ordem de Cristo, a Igreja no Brasil a cada ano, no
mês de agosto, intensiﬁca as orações pelas vocações: ao ministério ordenado, à vida religiosa, à vida religiosa, matrimonial e laical. Assim, as dioceses,
paróquias e comunidades se empenham em promover momentos de oração
pelas vocações: hora santa vocacional, Santo Terço Mariano com meditações
vocacionais, orações em grupo ou individuais. Com isso, toda a Igreja estará
cumprindo o apelo de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Neste mês de agosto que vamos iniciar, mais uma vez, este apelo se faz
tão urgente e necessário: “pedi ao Senhor da messe trabalhadores...”. Por isso,
precisamos nos esforçar para cumprir essa missão de rezar pelas vocações e
também a cada um de nós de podermos responder e corresponder a este chamado de amor que Deus fez a cada um. Para que em nossas orações saibamos
pedir a Deus o discernimento para descobrir ou viver melhor a nossa vocação.
Atender ao apelo de Cristo para pedir vocações é entrar num caminho de
diálogo amoroso com o nosso Deus, ou seja, ter vida de oração. A oração é
um dos elementos indispensáveis para o discernimento vocacional, juntamente com um acompanhamento vocacional. Nesse caminho de vida de oração,
Deus fala a nós e respondemos a Ele. Portanto, saibamos cultivar uma vida de
intensa oração para descobrir, ou melhor, viver a vocação a que o Senhor Jesus
nos chama diariamente.
Por isso, diante desse apelo de Cristo, somos todos convidados a rezar diariamente, pedindo santas e numerosas vocações para o serviço de toda a Santa
Igreja. Uma oração bastante rezada em nossa Arquidiocese é de autoria do
papa São Paulo VI, grande incentivador da temática vocacional. Foi ele que,
em 1964, instituiu o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, celebrado até hoje
no quarto domingo da Páscoa (Domingo do Bom Pastor).
Jesus, mestre divino, que chamastes os apóstolos para vos
seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas
nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o
convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas
convidadas, dai forças para que vos sejam ﬁéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas para
o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.
Jesus é quem tem a iniciativa, é Ele quem chama a segui-lo ao passar em
nossa vida, seja onde estivermos, assim como fez com os seus Apóstolos. Por
isso, esse convite é repetido constantemente. Diante da resposta que se precisa
dar a Cristo, é preciso ter coragem e fortaleza para que saibamos ser ﬁéis e
perseverantes em corresponder a esse chamado de amor. Dessa forma, saberemos servir a Deus e aos irmãos com verdadeira caridade para o bem de
todos eles.
Portanto, neste mês de agosto, mês vocacional, esforcemo-nos mais nas
nossas orações, rezando em prol de todas as vocações.
Nossa Senhora, Mãe e Rainha das vocações, rogai por nós!
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Ordenação diaconal
Manoel Rodrigues de Sousa Neto

A

contece, no dia 31 de julho, às 15h, no Santuário-Basílica Sagrada Família, a Solene Celebração
Eucarística de Ordenação Diaconal do seminarista Manoel Rodrigues de Sousa Neto. Pela oração
consecratória e imposição das mãos de Dom Washington Cruz, o seminarista será ordenado para
o serviço da Igreja.
Natural da cidade de Arame-MA, Manoel Rodrigues sentiu o chamado ao sacerdócio pela primeira vez, no
ano de 1999, ao receber o Sacramento da Eucaristia. “Ao me ajoelhar, mística e inexplicavelmente, naquele
momento senti uma vontade de ser padre. Em 2006, em um retiro de jovens, ao ler e meditar a frase de Jesus:
‘Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o Reino de Deus” (Lc 9,60), novamente,
eu senti vontade de ser padre”.
Mesmo namorando e tendo sido aprovado em um concurso, ele participou de encontros vocacionais,
mas não entrou para o seminário, pois havia certa resistência. “A inquietação e a resistência coabitavam em
mim. Eu me irritava quando diziam que seria padre, mesmo sendo muito atuante na paróquia”, relata.
No final de 2011, o seminarista disse que decidiu parar de lutar contra Deus. Em 2012, ele participou de
um encontro vocacional da sua paróquia e iniciou o discipulado, ingressando no seminário no ano de 2013.
“Nestes quase 9 anos de caminhada, eu fiz pastoral em paróquias de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Goianira, nas quais eu trabalhei com coroinhas, jovens, Ministros da Eucaristia e catequese”. Nessas paróquias,
o futuro diácono entrou em contato com a realidade das pessoas e, assim, Deus colocou em seu coração o
desejo de ser instrumento dele para anunciar o seu Reino e a salvação que Ele promete aos que o amam. “Eu
creio que esta é a expectativa de Deus para mim.”
Nos dias que antecedem a sua ordenação diaconal, ele explica: “o meu coração se enche de alegria diante
da bondade de Deus que me escolheu para servi-lo. Também brota a gratidão pela acolhida de Dom Washington e pela formação que eu estou recebendo no seminário. Enfim, eu percebo que apenas estou iniciando
um sonho que, em sua misericórdia, Deus desejou realizar em minha vida”, conclui. (Larissa Costa)

A arte que compõe as Igrejas

C

Igreja Santíssimo Sacramento

ontinuando a nossa série, mostrando a beleza de nossas igrejas, vamos apresentar o painel da Igreja Santíssimo Sacramento, dedicada,
no dia 28 de junho de 2021, pelo bispo auxiliar, Dom Levi Bonatto. Em entrevista, o bispo aﬁrmou que o projeto original delineia a
Igreja em formato de uma âmbula, um vaso sagrado usado pelos padres e
ministros na distribuição da comunhão ou na guarda de Jesus no Sacrário.
O artista responsável pela obra, Silvio Morais, é formado em Artes Visuais pela Universidade Federal de Goiás, com especialização em Espaço
Litúrgico e Arte Sacra pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande

Foto: Comunicação Assunção

Para entendermos melhor, o artista
preparou uma descrição iconográfica

do Sul, formado também em Arquitetura e Urbanismo. Entre suas várias
obras, o artista destaca a pintura da Igreja do Padre Pelágio em Trindade, a
Igreja Matriz, em Jaraguá de Goiás.
“Como o padroeiro é o próprio Cristo Eucarístico, eu ﬁz a proposta do
Cristo repartindo o pão. O mistério é muito maior do que a gente pode
descrever em uma simples pintura. Tanto as cores como a representação
dos personagens eu utilizei a simplicidade do traçado, mas tudo isso é em
função de buscar a beleza de Cristo, de representar a grandeza de Cristo”,
aﬁrma o artista. (Gabriela Rodrigues)

– CRISTO: colocado ao centro dentro de um quadrado, representando os
quatro pontos cardeais da terra e da Jerusalém Celeste. O arco invertido
significa o céu na terra. Na faixa, a inscrição diz: “Eu sou o pão vivo descido dos céus.” Ao lado da cabeça de Cristo foi colocado a inscrição IC e
XC, iniciais em latim e grego que representam o nome de Jesus Cristo.
– ESTRELAS: foram colocadas 12 estrelas, fazendo memória aos 12
apóstolos.
– CÁLICE: árvore da vida em formato de cálice.
– CORDEIRO: representa Jesus que nos dá a vida. Do peito do Cordeiro jorra sangue e água, formando uma faixa que envolve toda a
assembleia.
– NOSSA SENHORA: a imagem foi colocada do lado esquerdo com as
inscrições MP e OY, que significa Mãe de Deus.
– SÃO JOSÉ: a imagem foi colocada do lado direito, escrito: S. Joseph.
– VEGETAÇÃO: a vegetação de trigo representa o elemento usado na
mistura do pão eucarístico, que é Cristo.
– CORES AZUL E DOURADO: o dourado representa o brilho do céu e
toda a sua riqueza, em contraste com azul, que representa o céu terreno.
Foto: Comunicação Assunção
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Mons. Lino Dalla Pozza
celebra Jubileu de
Diamante de vida
sacerdotal

MARCOS PAULO MOTA

Fotos: Arquivo

A

Arquidiocese de Goiânia se alegra pelo ano de 2021, tão especial
para o querido mons. Lino Dalla Pozza, que completa 60 anos de
vida sacerdotal. Italiano, nascido em Vicenza, veio para o Brasil 10
anos depois de sua ordenação. “Minha vocação surgiu no seio da
minha família por causa de minha mãe. Ela era extremamente religiosa, uma
mulher que nos ensinou, a mim e aos meus irmãos, a rezar o terço e também
a frequentar, desde cedo, a Igreja, ensinamento que ela aprendeu de sua mãe.
Mamãe nos contava que os dez irmãos dela tiveram que ir para a guerra e
vovó rezava o terço todos os dias pedindo para que os ﬁlhos voltassem vivos
da guerra, graça que, segundo ela, alcançou por causa da proteção de Maria
Santíssima”, conta o monsenhor.
O processo de discernimento vocacional foi longo, mas o caminho na Igreja
antes do sacerdócio começou na Ação Católica, onde ele, em sua juventude,
passou por acompanhamento espiritual e foi fortalecendo o seu chamado. De
suas lembranças nesse processo, mons. Lino recorda com carinho de quando
viu uma fotograﬁa de um padre fazendo o sinal da cruz sobre um jovem,
absolvendo-o de seus pecados. Ao ver a imagem, ele conta: “É isso que eu
quero para minha vida, fazer o bem para as pessoas, na direção espiritual, na
conﬁssão e na eucaristia”.
Após o processo de formação, ele foi ordenado padre no dia 25 de junho
de 1961 com mais 18 companheiros, na Catedral de Vicenza, que havia sido
reconstruída por causa da guerra. Mons. Lino relata que os seus primeiros
anos como padre foi na Paróquia Sagrado Coração de Esquio, região norte
da Itália, onde o forte da economia era a indústria têxtil. Nessa cidade as fábricas não paravam, era possível escutar os trabalhadores de dia e noite para
sustentar suas famílias.
Em 1957, papa Pio XII escreveu uma encíclica intitulada Fidei Donum (Dom
da Fé). Nessa carta, o Santo Padre falou sobre a situação das missões católicas
que precisavam ser expandidas para outros continentes. Assim, o papa disse
que os padres que sentissem o desejo de serem missionários em outros países
que procurassem o seu bispo para que pudessem ter essa licença. O monsenhor
lembra do seu desejo de atender ao apelo do Santo Padre e que por, três vezes,
foi pedir ao seu bispo para que o enviasse como missionário ao Brasil, até que
esse pedido foi aceito. Depois de um curso de preparação em Verona e de uma
viagem de 11 dias de navio, ele chegou ao Brasil no dia 6 de setembro de 1971.
Enviado para trabalhar na Diocese de Ipameri, ele foi acolhido por Dom Gilberto Pereira Lopes, que o enviou para as cidades de Orizona, Goiandira, Nova
Aurora, Catalão, Corumbaíba, Três Ranchos e Caldas Novas, onde passou bastante tempo como pároco da Paróquia Nossa Senhora das Dores e construiu a
igreja que ﬁca no centro da cidade, até que precisou que retornar para Itália.
Depois de um tempo em seu país, ele voltou ao Brasil a pedido de Dom
Washington Cruz. Nessa época, trabalhou na Paróquia São João Batista, em
Aparecida de Goiânia, e contribuiu no Seminário São João Maria Vianney, ministrando aulas de italiano e latim. Monsenhor Lino passou ainda pelas Paróquias São Leopoldo Mandic, no Setor Jaó, e São João Batista, em Senador
Canedo. Depois, foi trabalhar no Seminário Santa Cruz, onde mora até hoje.
No dia 18 de junho de 2021, para iniciar as comemorações dessa data tão
signiﬁcante em sua vida, foi celebrada uma missa na Igreja do Santíssimo Sacramento, na Cidade da Comunhão, presidida pelo aniversariante. Ele disse
que não vai se aposentar das coisas de Deus. “Nós, que trabalhamos muito, não
aposentamos. A fé não se aposenta, é um compromisso de vida, colaboração e
participação comunitária.”
A homilia foi feita pelo arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, que
disse que essa data era muito especial para a Diocese de Vicenza (Itália), para
a Arquidiocese de Goiânia e, sobretudo, para a vida do mons. Lino. “Querido irmão, ser padre não é mérito, é resposta amorosa a esse mesmo chamado. Com a ordenação sacerdotal, fomos colocados, não apenas na Igreja, mas
como pastores da Igreja, assumindo uma nova e real semelhança com Jesus,
cabeça e esposo da Igreja, tornando-o presente entre os irmãos. Celebrar o
jubileu junto com o bispo e os irmãos no ministério, manifesta a sua alegria de
ser padre no meio deles.”
Por ocasião desse jubileu, o arcebispo de Goiânia fez um pedido à Penitenciaria Apostólica que concedesse indulgência plenária aos concelebrantes e
ﬁéis que, devotamente, participarem de alguma das celebrações, que serão de
18 de junho a 4 de agosto de 2021, sob condições habituais (conﬁssão sacramental, comunhão eucarística e oração pelas intenções do Sumo Pontíﬁce).
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Todos somos chamados a
uma vocação. Qual é

a sua?

ad
id
A

m

or

F

é

C

ar

E

m agosto, a Igreja comemora o mês vocacional. A data foi instituída, na XIX Assembleia Geral da CNBB, no ano de 1981. O coordenador arquidiocesano da Pastoral Vocacional, padre Rodrigo Lacerda,
explica que a festividade “surgiu com a ﬁnalidade de conscientizar as comunidades da responsabilidade de criar essa cultura vocacional,
para que elas também possam participar e compreender cada vez mais a
importância de rezar e trabalhar em favor das vocações”. O mês de agosto
foi escolhido por existir algumas comemorações na Igreja muito propícias
para criar, em torno delas, essa consciência vocacional, como o Dia de
São João Maria Vianney, padroeiro dos padres, e a Assunção de Nossa
Senhora.
Os homens foram criados para amar e gloriﬁcar a Deus. “Deus nos cria
para o amor, para amá-lo. E todos os homens são chamamos a esse amor,
que na Igreja nós damos o nome de santidade. ‘Amar a Deus sobre todas
as coisas e ao próximo como a ti mesmo’ (cf. Mt 22,37-39)”, esclarece padre
Rodrigo.
Com o batismo, concretiza-se a vocação à santidade e isso nos faz cristãos. Assim, as portas para os demais sacramentos se abrem e tem início a
vida de Igreja. Porém, no decorrer da vida, existe para cada indivíduo um
caminho próprio para viver essa santidade de um modo único. E, na Igreja,
para que o ser humano possa servir a Deus a seu modo, existem alguns
tipos de vocação.
A primeira é a vocação leiga, na qual homem ou mulher é chamado a dar
testemunho da vida cristã no mundo, como explica o padre Rodrigo. “O
cristão é chamado a ser ‘sal da terra, luz do mundo’ (cf. Mt 5,13-14), mudando o mundo por meio do trabalho e a partir da sua vida cristã na Igreja. Os
leigos podem ser celibatários ou casados”. O padre fala ainda que, dentro
da vocação dos leigos, existe a matrimonial. “O homem e a mulher se sentem chamados a servir a Deus, no serviço a seu esposo, sua esposa, doando
sua vida. E também na fecundidade, tendo ﬁlhos e educando-os na fé.”
Outra vocação é o sacerdócio. De acordo com o coordenador arquidiocesano da Pastoral Vocacional, “no sacerdócio, o homem doa sua vida para
pastorear, agindo na pessoa de Cristo, pregando a Palavra e cuidando do
povo de Deus”. A última vocação é a vida consagrada. Segundo ele, “a vida
consagrada é uma doação da vida do homem ou da mulher a Deus, por
meios dos conselhos evangélicos. Uma pessoa que vive a santidade exemplarmente, sendo sinal aqui, na terra, do que todos nós viveremos no céu.
A vida consagrada tem vários tipos: tem a vida religiosa tanto para homens
como para mulheres, tem os institutos seculares e tem o tipo que é parecido
com a vida consagrada, que são as sociedades de vida apostólica”, ﬁnaliza.

e

SUZANY MARQUES

Conheça o trabalho da
Pastoral Vocacional

Responsável por direcionar e aconselhar aqueles que querem descobrir
sua vocação, a Pastoral Vocacional é coordenada pelo padre Rodrigo Lacerda.
Ele nos conta um pouco de como é desenvolvido seu trabalho.
A Pastoral Vocacional surgiu e funciona a partir de três eixos básicos. O primeiro eixo é o incentivo à oração. Jesus mesmo diz: “Pedi ao Senhor da Messe
que envie operários para sua messe (Mt 9,38)”. A base de qualquer chamado
vocacional é a oração, é o encontro com Deus. E nós precisamos, então, incentivar a oração pelas vocações em nossa Arquidiocese, nas nossas paróquias.
O segundo é a formação. A Pastoral Vocacional tenta, por meio de encontros, com a formação de catequese, fazendo algum material, sempre
conscientizar as pessoas das vocações na Igreja e incentivá-las a fazer um
discernimento vocacional.

O terceiro eixo seria proporcionar àquelas pessoas que têm dúvidas sobre
a sua vocação a possibilidade de fazer um discernimento. Então, àquelas pessoas que se sentem tocadas e têm dúvidas sobre o que Deus quer para elas,
para seu caminho de santidade, a Pastoral Vocacional oferece encontros, um
atendimento vocacional personalizado, para ajudá-las a fazer um caminho
vocacional sério.
ATENDIMENTO ÀS QUARTAS-FEIRAS:
– Paróquia Universitária das 19h às 21h.
– Santuário-Basílica Sagrada Família das 18h às 21h.
– WhatsApp: 3203-1347
– Instagram: @vocacionalgyn
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ESPAÇO VATICANO

Os papas, os Jogos Olímpicos e a cultura do encontro

THALES REIS

Fotos: Vatican News

Jornalista católico

O

s Jogos Olímpicos da Antiguidade, uma série de competições entre os representantes de várias cidades-estados da Grécia antiga, foram realizados
na pólis grega de Olímpia, do século VIII a.C. ao século V d.C, e compartilham um interessante passado – e presente – em comum com outra
instituição tão longeva quanto as Olimpíadas e que também sobrevive até a nossa
era moderna: o papado.
Em 6 de abril de 1896 começava, em Atenas, na Grécia, a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. O renascimento do espírito olímpico, interrompido no ano de 394 pelo imperador romano Teodósio I, deveu-se, principalmente, ao
pedagogo e historiador francês Pierre de Frédy, o Barão de Coubertin. E, em 1908,
as Olimpíadas deveriam chegar a Roma, nos “degraus” do papa, pela primeira vez.
Mas, diferente do que acontece hoje, naquela época, sediar os Jogos Olímpicos
não garantia muitos benefícios ﬁnanceiros para o país, e o Comité Olímpico Internacional (COI) enfrentava grande resistência de políticos e autoridades italianas
para hospedar o evento. Para garantir o sucesso da competição, Coubertin foi pedir
a “bênção” do papa e a intercessão do Vaticano em favor das Olimpíadas. Em 1905,
o barão francês se encontrou com o papa Pio X, de quem recebeu a aprovação da
Igreja para a realização dos Jogos.
As Olimpíadas de 1908, que seriam sediadas em Roma, tiveram que mudar de
endereço para Londres, na Grã-Bretanha, porque uma erupção do vulcão Vesúvio
obrigou as autoridades italianas a usarem todos os seus recursos para combater os
efeitos da tragédia. A ocasião, porém, marcou a aliança deﬁnitiva do catolicismo
com o mundo dos desportos olímpicos. Em 1960, as Olimpíadas, enﬁm, desembarcaram na Cidade Eterna.
Um dia antes da abertura, os atletas das 83 delegações que foram à capital italiana se reuniram na Praça São Pedro, dentro dos muros vaticanos, para um encontro
com o papa João XXIII. Aos competidores, o “Papa Bom” pediu “um exemplo de
competição saudável” e ressaltou a capacidade do evento de unir os povos: “embora pertençais a diferentes nações, estão fraternalmente associados ao mesmo hobby
e ao mesmo propósito dos Jogos”.
Em 1966, Paulo VI recebeu, em audiência, integrantes do COI, que naquele ano
realizavam, em Roma, a sua 64ª assembleia geral. Aos membros do comitê, o papa
destacou os valores comuns que proporcionam o diálogo entre a Igreja e o esporte
e ajudam na promoção da paz. Para o Pontíﬁce, “a prática do esporte em nível internacional, que encontra sua expressão mais perfeita nos Jogos Olímpicos, tem se
mostrado um fator marcante para o progresso da fraternidade entre os homens e
para a difusão do ideal de paz entre as nações”.

Seis anos depois desse discurso, as Olimpíadas e o mundo do esporte seriam terrivelmente abalados pelo atentado
terrorista em Munique, Alemanha, durante os jogos de 1972,
deixando 17 pessoas mortas, incluindo seis treinadores e cinco atletas da delegação israelense. Diversos líderes mundiais,
inclusive o papa, condenaram o massacre. Em um discurso
histórico, dramático e emocionado, Paulo VI aﬁrmou que a tragédia na sede dos Jogos Olímpicos “desonra verdadeiramente
o nosso tempo”.
Além do interesse pelas artes e de religiosidade intensa, o
desporto também esteve no centro das paixões do jovem Karol
Wojtyla. Não por acaso, o papa polonês ofereceu uma série de
reﬂexões sobre as virtudes esportivas, sempre de valor cultural
e religioso, e também não se absteve de denunciar aquilo que,
na sua percepção, poderia colocá-las em risco.
Nos anos de 1980, durante o auge da Guerra Fria, a “Cortina de Ferro” dividia o mundo em dois, e essa divisão tirou o
brilho e provocou boicotes às Olimpíadas de Moscou (1980) e
Los Angeles (1984). Aos participantes dos jogos de 1984, João
Paulo II recordou que o evento deve ser uma “expressão da
competição atlética amigável e da busca pela excelência humana, mas também para o futuro da comunidade humana, que,
por meio do esporte, expressa externamente o desejo de todos
por uma cooperação universal e entendimento”.
Vinte anos depois, às vésperas dos Jogos de Atenas de 2004,
a primeira Olimpíada após os atentados terroristas de 11 de
setembro, que marcaram o começo dos anos 2000, o papa Wojtyla, já com a saúde frágil e muito debilitado ﬁsicamente, desejou que “no mundo,
hoje atormentado e comovido por tantas formas de ódio e de violência, o importante evento esportivo dos Jogos constitua uma ocasião de sereno encontro e sirva
para promover a busca da paz entre os povos”. Naqueles dias, o fantasma do terrorismo voltou a rondar a competição.
As intenções de João Paulo II foram repetidas, quatro anos mais tarde, por Bento XVI, que se dirigiu aos participantes da edição de Pequim, em 2008, e expressou
seus “sinceros bons votos” de que os Jogos ofereçam à comunidade internacional
“um exemplo válido de convivência entre pessoas das mais diversas proveniências,
no respeito pela dignidade de todos”. Na ocasião, Joseph Ratzinger classiﬁcou indelevelmente o esporte como ferramenta de “fraternidade e de paz entre os povos”.
As Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, tiveram palco três anos depois da
inesperada renúncia do papa alemão. No Trono de São Pedro, pela primeira vez, o
mundo tinha um latino-americano, vindo da Argentina, jesuíta e apaixonado por
futebol. Aos participantes dos Jogos do Brasil, Francisco desejou que “o espírito
dos Jogos Olímpicos possa inspirar a todos, participantes e espectadores, a combater o bom combate e a terminar juntos a corrida”, diante de um mundo que “está
sedento de paz, tolerância e reconciliação”.
Na edição de 2016, pela primeira vez, uma equipe de atletas refugiados competiu pelo ouro olímpico sob a bandeira do Comitê Internacional, mostrando o alinhamento dos realizadores e responsáveis pelos Jogos com uma importante pauta
do pontiﬁcado de Francisco: a defesa dos migrantes e refugiados. Naquele ano,
o Pontíﬁce celebrou a iniciativa do COI, em um momento em que cada vez mais
pessoas eram forçadas a fugir de suas casas para escapar de conﬂitos, violação dos
direitos humanos e perseguição.
Em carta à equipe olímpica de refugiados, Francisco pediu que os atletas, com “a
coragem e a força” que levam, possam representar “um grito de fraternidade e de paz”
ao mundo. O Santo Padre ainda manifestou seu desejo de que a humanidade, com o
exemplo destes esportistas refugiados, possa “compreender que a paz é possível”.
Para o papa Bergoglio, com o esporte é possível construir a “cultura do encontro”, a realização de uma civilização onde reine a solidariedade, fundada no
reconhecimento de que todos são membros de uma única família humana, independentemente das diferenças de cultura, cor da pele ou religião. E, a exemplo de
Francisco, todos os papas da era moderna foram unânimes ao reconhecer que as
Olimpíadas são um importante veículo de paz e de fraternidade, torcendo para que
a chama dos Jogos nunca se apague.
Fonte: Vatican News
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NOTÍCIAS DA IGREJA

Quem são e como atuam, no Brasil,
os bispos, sucessores dos apóstolos, segundo o Decreto Christus Dominus

Foto: Internet

O

Decreto Christus Dominus, publicado pelo
papa Paulo VI, em 28
de outubro de 1965, dispõe sobre o “Múnus Pastoral dos
Bispos na Igreja”. Em seu segundo ponto, deﬁne que “os bispos,
constituídos pelo Espírito Santo, sucedem aos apóstolos como
pastores das almas, e, juntamente com o Sumo Pontíﬁce e sob a
sua autoridade, foram enviados
a perpetuar a obra de Cristo,
pastor eterno. Na verdade, Cristo deu aos apóstolos e aos seus
sucessores o mandato e o poder
de ensinar todas as gentes, de
santiﬁcar os homens na verdade
e de os apascentar. Por isso, foram os bispos constituídos, pelo
Espírito Santo que lhes foi dado,
verdadeiros e autênticos mestres,
pontíﬁces e pastores”.
O Brasil possui 309 bispos na
ativa, sendo 47 arcebispos, 1 administrador diocesano, 1 arquieparca metropolitano, 210 bispos,
38 bispos auxiliares, 7 bispos prelados, 3 eparcas e 1 exarca. Além
dos bispos que estão exercendo
seu ministério, o país conta com
162 bispos eméritos vivos. O Código de Direito Canônico (CDC)
conceitua como “emérito” aquele bispo que perde “o ofício por
limite de idade ou por renúncia
aceite”. A Igreja estabelece a idade de 75 anos para a apresentação
do pedido de renúncia ao papa.

AS CIRCUNSCRIÇÕES ECLESIÁSTICAS
A porção territorial confiada aos cuidados de um
bispo é chamada circunscrição eclesiástica, também conhecida como “Igreja Particular”. Pode ser uma prelazia,
uma diocese, arquidiocese, eparquia ou exarcado para

–
–
–
–
–

Dioceses: 217
Arquidioceses: 45
Eparquia: 3
Prelazia: 8
Exarcado: 1
TOTAL: 278

–
–
–
–
–

fiéis de ritos específicos, e também circunscrições que
não têm uma limitação territorial, como a administração
apostólica pessoal. A soma dessas diferentes circunscrições presentes no Brasil é de 278, assim divididas:

Arquieparquia: 1
Ordinariado para os fiéis de Rito Oriental sem Ordinário próprio: 1
Ordinariado Militar do Brasil: 1
Administração Apostólica Pessoal: 1
Arquieparquia: 1
Fonte: CNBB
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LEITURA ORANTE

“A obra de Deus é que acrediteis
naquele que ele enviou” (Jo 6,29)
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o domingo passado, iniciamos a narrativa do Evangelho do Pão da Vida.
Ao irmos até Jesus na Galileia, em
época de Páscoa, descobrimos que
Ele é a Páscoa da Igreja e o centro do nosso
culto. Hoje, continuamos a escutar a narrativa
do Evangelho do Pão da Vida ou Pão do Céu.
As pessoas que tinham sido alimentadas
por Jesus o procuraram do outro lado do mar.
Ao chegarem, elas questionam como o Senhor
havia chegado ali e Ele indaga o motivo para o
terem buscado. Aquelas pessoas procuraram
o Senhor não por Ele mesmo, mas porque tiveram suas necessidades satisfeitas.
Frequentemente, instrumentalizamos o
Senhor e o buscamos pelo que Ele é capaz de
fazer em favor de nossos interesses. Contudo,
quando convocados por Jesus a nos esforçar
pelas coisas do alto, pedimos que prove seu

Texto para oração: Jo 6,24-35 (página 1474 – Bíblia
das Edições CNBB)
Foto: Internet

DIÁCONO VALDEIR GOMES NEVES

Siga os passos para a leitura orante:

Passos para a leitura orante:
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.

poder: “que sinal realizas para que possamos
ver e crer em ti? Que obras fazes?” (Jo 6,30).
Quais são as coisas do alto? São, por acaso, impossíveis de alcançar? O Senhor não nos
pede nada além das nossas forças: “A obra de
Deus é esta: que creiais naquele que ele enviou.” (Jo 6,29). Nossa fé está no Senhor. Vamos até Ele!

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Nm 11,4b-15; Sl 80(81); Mt 14,13-21. 3ª-f.: Nm 12,1-13; Sl 50(51); Mt 14,22-36. 4ª-f.: Nm 13,12.25-14,1.26-30.34-35; Sl 105(106); Mt 15,21-28. 5ª-f.: Nm 20,1-13; Sl 94(95); Mt 16,13-23. 6ª-f.: Transfiguração do Senhor,
festa – Dn 7,9-10.13-14 ou Pd 1,16-19; Sl 96(97); Mc 9,2-10. Sábado: Dt 6,4-13; Sl 17(18); Mt 17,14-20. Domingo: 19º
Domingo do Tempo Comum – 1Rs 19,4-8; Sl 33(34); Ef 4,30-5,2; Jo 6,41-51.

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.
18º Domingo do Tempo Comum – Ano B. Liturgia da Palavra: Ex 16,2-4.12-15; Sl 77 (78),3.4bc.2324.25.54 (R. 24b); Ef 4,17.20-24; Jo 6,24-35 (Jesus em
Cafarnaum).

