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PALAVRA DO ARCEBISPO

T

oda a vida cristã é marcada pelo
sinal da cruz. No início do batismo o sacerdote diz: “Nós te
recebemos com grande alegria
na comunidade cristã. O nosso sinal é
a cruz de Cristo. Por isso, eu e teus pais
e padrinhos te marcamos agora com o
sinal do Cristo Salvador”. E no ﬁnal,
antes de conﬁar o nosso corpo à terra,
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
a Igreja diz: “Traço o teu corpo com o
Administrador Apostólico da
Arquidiocese de Goiânia
sinal da cruz, para que no dia do juízo
ressuscites e possuas a vida eterna”. A
celebração eucarística começa e termina com o sinal da cruz. No
início de cada oração e de cada trabalho, traçamos sobre nós este
sinal e terminamos do mesmo modo.
As palavras do sinal da cruz nos mergulham na Santíssima
Trindade: “Em nome do...” deve ser entendido no sentido forte
da expressão. Nós nos unimos profundamente ao Pai, ao Filho e
ao Espírito Santo porque é deles que viemos, com eles no nosso
coração vivemos, para eles nós estamos em caminho. Eles são
o início e o ﬁm de todo o nosso ser e do nosso agir. Os Divinos
Três, na síntese trinitária, assinalam nossa pertença à eternidade.
Quanto ao gesto do sinal da Cruz, ele nos reveste de Deus Uno e
Trino como um manto.
Nós nos persignamos completamente: da testa ao coração,
de um braço ao outro. “Em nome do Pai...” tocamos a fonte dos
nossos pensamentos e das nossas ações. Porque Deus se revela
antes de tudo como nosso Criador. Ele chamou tudo à existência:
o que é visível e o que não o é. É Pai e nascente de toda a vida.
“Em nome do Filho...” com a mão sobre o coração e sobre o seio
ou ventre, lugar em que Deus se fez homem em Maria. O Filho
está perto de nós, está em nós... “Em nome do Espírito Santo...”
de um braço ao outro, sede do nosso vigor, porque o Espírito
Santo é a nossa energia.
A própria cruz é nó entre eixos horizontais e verticais encruzados sobre o coração. Ela evoca o encontro das duas caridades:
aquela vertical em relação a Deus e aquela horizontal para com
o próximo. Nós colocamos, assim, todo o nosso ser a serviço do
duplo mandamento do amor condensado de toda a lei. Traçando
sobre nós o sinal da cruz, praticamos a teologia mais do que podemos pensar, enquanto reconhecemos que somos ﬁlhos do Pai,
irmãos e irmãs de Jesus, templos do Espírito Santo e que nós vivemos em Deus. Parafraseando a oração a Cristo, formulada por
São Patrício, patrono da Irlanda, possamos dizer: “Deus comigo,
Deus em minha frente, Deus atrás de mim, Deus em mim, Deus
abaixo de mim, Deus sobre mim, Deus à minha direita, Deus à
minha esquerda, Deus quando me deito, Deus quando me sento,
Deus quando me levanto, Deus no coração de cada um que pensa em mim, Deus na boca de cada um que fala de mim, Deus em
todo olho que me vê, Deus em todo ouvido que me ouve. Deus
nos abençoe! Amém!”.

Trecho da Carta Pastoral “Na Trindade, Eterno Amor”, de
Dom Washington Cruz. A carta pode ser lida, na íntegra,
em nosso site: www.arquidiocesedegoiania.org.br
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No Encontro Semanal desta edição trazemos uma novidade. Depois de quase
7 meses da apresentação do pedido de
renúncia feito por Dom Washington
Cruz, o papa Francisco nomeou o arcebispo que irá sucedê-lo. Na matéria de
capa, vamos falar sobre a missão do catequista, que é a intenção do papa para
o vídeo deste mês. Na página 4, continuamos com os textos sobre o Advento.
Desta vez, explicamos sobre o Domingo
Gaudete ou Domingo da Alegria.
Na seção História da Igreja em Goiás,
o padre Maximiliano Costa esclarece
sobre a chegada dos jesuítas em Goiânia, no ano de 1954. Em Arquidiocese em
Movimento, temos uma matéria sobre o

Akáthistos, um hino litúrgico bizantino
escrito em grego, no ﬁnal do século V, e
uma série especial sobre a vocação, na
qual vamos contar um pouco da história de nossos padres. Temos, também,
na página 7, um resumo da Viagem
Apostólica do papa Francisco a Chipre
e Grécia.
Leia sempre o nosso jornal no site da
Arquidiocese e ﬁque de olho em nossos
conteúdos nas redes sociais e também
no Programa Encontro Semanal TV,
que vai ao ar todos os sábados, às 8h30,
na PUC TV Goiás.
Esteja sempre conosco!
#somosum

História da Igreja em Goiás
A chegada dos padres
jesuítas em Goiânia
PE. MAXIMILIANO COSTA
Mestre em História

D

om Emanuel Gomes de Oliveira
trouxe os padres da Companhia
de Jesus (jesuítas) para Goiânia. Em 1953, visitaram Goiânia
os padres Gregório Sanchez Céspedes e
Artur Alonso, superiores dos jesuítas, respectivamente, em Leon (Espanha) e em
Pe. Francisco Machado da Fonseca,
Minas Gerais. O arcebispo mostrou a eles
primeiro jesuíta a trabalhar em Goiânia
as faculdades já criadas e os convidou
para abrirem uma casa na capital, com a
finalidade de atuarem na direção da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e, ao
mesmo tempo, colaborarem na vida pastoral da Arquidiocese. O convite foi aceito e
eles chegaram a Goiânia em 1954. Assim narra o padre Vaz (Os Jesuítas e a UCG – Três
Textos. Estudos Goianienses − Revista da Universidade Católica de Goiás, ano VI, n. 10,
p. 31-32, 1979): “Em fins de abril de 1954, chegaram os primeiros jesuítas: padre Francisco Machado da Fonseca, mineiro, que acabava de concluir seu doutoramento em
Filosofia em Roma, e o padre Joaquim Lopez de Prado, espanhol, doutor em Ciências
Jurídicas. O padre Lopez de Prado pouco tempo ficou em Goiânia. O padre Machado,
logo de início, assumiu a direção da Faculdade de Filosofia. Não foram fáceis os primeiros anos (...) Padre Machado relembra aqueles anos: Goiânia era então uma capital
nova, cidade pequena, sem tradição universitária a não ser no ensino do Direito. Não
tinha aeroporto, luz instalada, asfalto, telefone. Poeira por todos os lados. Cheguei até
a desanimar. Era irritante. Mas foi uma experiência fascinante, pois iniciou-se uma tradição que, a julgar pelos que se vê hoje, continua esplendidamente. Muitos dos atuais
professores das Universidades Federal e Católica foram meus alunos”.
Como Dom Sebastião Leme confiou aos padres jesuítas a direção da Universidade
Católica do Rio de Janeiro, a primeira fundada no Brasil, Dom Emanuel quis seguir o
exemplo. Afinal, ele sabia que os padres jesuítas eram muito bem preparados no campo da intelectualidade, sendo esta uma característica da Companhia de Jesus. Para
dirigir a universidade, seriam necessários padres capacitados e formados intelectualmente, com experiência na Educação Superior, pois era um grande desafio conduzir
uma universidade que estava nascendo. Dom Emanuel encontrou nos jesuítas a solução para esse problema. Uma vez em Goiânia, os padres jesuítas assumiram a direção
da Faculdade de Filosofia e compuseram a Sociedade de Educação e Ensino de Goiás.
Após a morte de Dom Emanuel, com a criação da Universidade Católica de Goiás,
foram eles que a dirigiram durante 25 anos. Sendo a Universidade de caráter confessional, devia ser dirigida por membros da hierarquia católica. A direção e a atuação
dos jesuítas foram de fundamental importância para concretizar o seu nascimento.
A presença dos jesuítas à frente da Faculdade Filosofia, Ciências e Letras possibilitou uma melhor organização, nos moldes de uma cultura universitária, que era necessária para a formação da universidade. Em 1957, três outros jesuítas vieram ajudar o
Pe. Machado: Pe. Henrique Jaureguízar, espanhol, com larga experiência na Espanha
no trabalho com universitários, Pe. Artur Rodriguez, espanhol, poliglota, por muitos
anos missionário na China, e o Pe. Luiz Thomazi.
Dom Fernando Gomes dos Santos, arcebispo de Goiânia, deu continuidade aos
trabalhos para a criação de uma universidade e, desde o início, após várias consultas a
outros bispos brasileiros (Dom Jaime Câmara do Rio de Janeiro, Dom Antônio Cabral
de Belo Horizonte, Dom Carlos Vasconcelos Mota de São Paulo), uma visita, em Roma,
ao Padre Geral dos Jesuítas, Pe. João Batista Janssens, decidiu-se criar a Universidade
Católica de Goiás e confiá-la aos jesuítas. Os primeiros passos foram dados desde a
criação da Sociedade Goiana de Cultura, em 25 de outubro de 1958, pessoa jurídica que seria a mantenedora da futura universidade, incorporando o patrimônio e as
obrigações das faculdades existentes e suas mantenedoras. Nessas gestões, foi decisiva a colaboração do Pe. Machado que, no início de 1959, com a saúde abalada, deixou
Goiânia, transferindo-se para a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Em
seu lugar veio o Pe. Paulo de Tarso Nacca SJ, paulista, com grande experiência em
administração universitária. Foi ele o principal colaborador de Dom Fernando na implantação da universidade que foi fundada em 1959, tornando-se o primeiro reitor da
Universidade de Goiás.

Foto: Internet
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Catedral de Goiânia realiza o Akáthistos
Fotos: Rudger Remígio

SUZANY MARQUES

C

om uma iluminação que encheu os olhos e o coração das pessoas,
a Catedral Metropolitana de Goiânia realizou, na noite do dia 7 de
dezembro, o Akáthistos. A Igreja estava toda decorada de rosas, em
honra à Mãe de Jesus, com um quadro em destaque no alto. As luzes verdes traziam um ar de aconchego e esperança no local. As velas do
altar foram acesas pelos seminaristas. Assim teve início a celebração, presidida por Dom Washington Cruz, arcebispo de Goiânia, com a presença do
bispo auxiliar, Dom Levi Bonatto.
O Akáthistos é um hino litúrgico bizantino que canta o mistério da Virgem Maria no mistério de Jesus Cristo e da Igreja, o acontecimento da Encarnação e do Natal na luz da Páscoa do Redentor e dos redimidos. O hino
original foi escrito em grego, no ﬁnal do século V e não se sabe ao certo
quem foi o autor. A canção também representa a união entre a Igreja do
Oriente e Ocidente, pois faz parte do rito de todos os cristãos bizantinos,
ortodoxos e católicos.
Segundo São João Paulo II, a canção Akáthistos é um canto universal.
“Poderoso e dulcíssimo hino seja a profecia de uma humanidade nova, a
dos redimidos que, no cântico de louvor, se reconhecem irmão.” E ele explica ainda que “As ênfases do Hino Akáthistos recordam a todos nós quão indissolúvel da inteira economia da salvação é a vicissitude da mãe de Deus.
E nada como a audácia, às vezes temerária, da poesia parece ser capaz de
exprimir a riqueza superabundante do mistério de Deus”.
O arcebispo de Goiânia, em seu momento de oração, pediu perdão e
graças, rezou por toda a Arquidiocese de Goiânia e clamou pela intercessão
de Nossa Senhora. Rezou pelo Centenário do Instituto das Irmãs de Jesus.
Em seu momento de fala, ele agradeceu ao coral e às irmãs, que estavam
comemorando seus cem anos de fundação, e deixou um recado aos presentes. “Se eu tivesse que deixar uma palavra para o resto da minha vida, uma
palavra para a vida de vocês eu diria, “Maria, Maria, Santa Mãe de Deus,
Theotókos rogai por nós”, ﬁnalizou.

Vivendo a Vocação

Fotos: Rudger Remígio

Iniciaremos, nesta edição, uma série que chamamos de “Vivendo a Vocação”, na qual
contaremos um pouco da história dos padres de nossa Arquidiocese.
MARCOS PAULO MOTA

Padre João Altino Barbosa é natural da cidade de Santa Vitória, no estado de Minas Gerais. No dia 11 deste mês, ele completa 40 anos de ordenação presbiteral. Conheceu a congregação porque vários padres trabalharam em sua terra natal. O padre conta que sua vocação ao sacerdócio
nasceu em razão do trabalho que os padres Oblatos de Maria Imaculada
faziam, preferencialmente, pelos pobres. “Isso me chamou atenção, doar
a minha vida pelos pobres e pelo direito das pessoas.”
Padre João nos conta que seu lema de ordenação foi tirado do Evangelho de São Lucas 4-18,19: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque
ele me ungiu para pregar a Boa-Nova aos pobres. Ele me enviou para
proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para
libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor”.
O padre Oblato de Maria Imaculada também tem formação na área
de Direito e disse que escolheu esse outro curso para ajudar as pessoas
em seus direitos como cidadãos. Pe. João disse ainda que escolheu o dia
10 de dezembro para ser ordenado padre por ser o Dia Internacional dos
Direitos Humanos.
Hoje, padre João Altino é vigário paroquial da Paróquia Santo Eugênio Mazenod, em Aparecida de Goiânia.
Padre Geraldo Francisco Pinheiro é goiano da cidade de Orizona. No
dia 8 de dezembro, completou 30 anos de ordenação presbiteral, Dia da
Imaculada Conceição de Maria.
Filho de Abel Joaquim Pinheiro e Maria dos Anjos de Castro Pinheiro,
padre Geraldo conta que nasceu em uma família super católica e que
quando decidiu entrar para o seminário falou com seu pai. Eles estavam
trabalhando na roça. “Pai, para o serviço aí que quero falar com o senhor.
Eu quero ser padre!” Na mesma hora o pai parou o serviço e foram à paróquia conversar com o padre de Orizona, “que prontamente me acolheu
e começamos a dar andamento para minha ida”, explicou o padre.
Pe. Geraldo cursou Filosoﬁa e Teologia no Seminário Mater Eclesie, na
cidade de Ipameri, e, no dia 8 de dezembro de 1991, foi ordenado padre
por Dom Antonio Ribeiro de Oliveira, no ginásio da cidade de Orizona.
Hoje, padre Geraldo trabalha como vigário paroquial na Paróquia
Nossa Senhora Auxiliadora, Catedral Metropolitana, e também auxilia
na Paróquia Cristo Ressuscitado, no Parque Amazônia.

Dezembro de 2021

Foto: Fernanda Fretas

4

Arquidiocese de Goiânia

TERCEIRO DOMINGO DO ADVENTO

A alegria começa
quando a bondade
e o amor são
compartilhados

FERNANDA FREITAS

O

terceiro Domingo do Advento é conhecido como Domingo Gaudete ou Domingo da Alegria. Gaudete refere-se à primeira palavra da Antífona de Entrada, “Alegrem-se”. É um lembrete de que o Advento é um tempo de alegria
porque nossa salvação já está próxima. Vestes róseas são usadas para enfatizar nossa alegria pelo Natal que está próximo e também acendemos a vela rosa em
nossa coroa do Advento.
A alegria é o ponto predominante na liturgia, especialmente como citado na profecia de Sofonias, que convida o povo a clamar jubilosamente e a soltar brados de alegria
pela libertação operada pelo Senhor; e na Epístola de São Paulo aos Filipenses, uma
carta que é um verdadeiro hino à alegria, atitude que o apóstolo desaﬁa a ser procurada
e reavivada em virtude da proximidade do Senhor.
No meio do Advento, a mensagem dominante é um convite para “Alegrar-se”. Na
leitura de Filipenses, Paulo pega a mensagem de Sofonias e nos chama à alegria. Por
quê? Porque, em Cristo, o “Dia do Senhor” chegou. Deus derrotou o pecado e ofereceu
misericórdia aos pecadores. Essas são boas notícias e um motivo ﬁrme para “Alegrar-se
sempre no Senhor”. Reﬂetindo sobre a Segunda Leitura poderíamos pensar que Paulo
era alguém que vivia em um mundo próprio, separado da realidade? Diﬁcilmente, já
que ele escreve para a Igreja de Filipos da prisão. Ele sabe que os ﬁlipenses estão em
um momento difícil, como ele disse no início da carta, “... porque a vós vos é dado não
somente crer em Cristo, mas ainda por Ele sofrer. Sustentai o mesmo combate que me
tendes visto travar e no qual sabeis que eu continuo agora” (1,29-30). O apóstolo estava
ali claramente dizendo aquela comunidade: A sua luta é a mesma que a minha ou, na
linguagem de hoje, “estamos juntos”.
Quando Paulo exorta a “alegrar-se sempre no Senhor”, ele não está dizendo a eles
ou a nós que fechemos os olhos para a dor e a injustiça e “façam uma cara feliz”. Em
vez disso, ele lança um olhar sóbrio para as lutas que os cristãos enfrentam e pede alegria mesmo em um mundo de guerra, violência, pandemia, genocídio, pobreza, guerra
civil, violência doméstica, escândalo na Igreja etc. A razão pela qual ele ainda pode
encorajar o regozijo é: “O Senhor está perto”. Ele conheceu consolo, força e esperança,
não porque tivesse uma solução fácil para os problemas da vida, mas porque dentro
dele gritava a certeza: “O Senhor está próximo”.
Com Deus protegendo “corações e pensamentos, em Cristo Jesus”, não há nada
que o cristão precise temer: nem o pecado pessoal, nem o pecado que está enraizado
em nossa cultura e mundo. Paulo nos convida a levar nossas preocupações a Deus em
“oração, súplica e ação de graças”.
Faltam duas semanas para o Natal, as coisas estão bem agitadas e podem até estar saindo do controle, mas precisamos nos manter focados na essência deste tempo:
Cristo está por perto; os excessos e o pecado do mundo não vão tirar o melhor de nós,
devemos manter nosso foco em Cristo.

“O QUE DEVEMOS FAZER?”
Sobre o que devemos fazer, o Evangelho é muito claro. O povo pergunta a João Batista “O que devemos fazer?”. Talvez eles esperassem que João colocasse um fardo pesado sobre eles, pedindo o arrependimento acompanhado por provas muito visíveis e
árduas. Então, ele vem e desarma com seu jeito simples: chama-os e a nós também para
vivermos uma vida simples e ﬁel. Assim, por exemplo, nos eventos comuns da vida
diária, devemos incluir a preocupação e a resposta às necessidades dos pobres: “Quem
tem duas túnicas dê uma a quem não tem”. E quem tem comida deve fazer o mesmo.
Sem complacência ou generosidade aqui! Nunca se pode dizer: “Fiz minha parte pelos
pobres”, pois João diz, se você tiver duas capas, compartilhe. Neste caso, é metade do
que se tem, e não o que lhe sobra!
Basicamente, o Batista está nos dizendo para sermos ﬁéis às nossas funções na vida,
ser bons pais e trabalhadores honestos, tratar as pessoas com justiça. Se tivermos autoridade e poder sobre alguém, não tirar vantagem deles. Seja justo e ajude os necessitados. Devemos ser pessoas honestas, caracterizadas por uma vida íntegra, não devemos
tirar vantagem de ninguém, e sim tratar a todos com respeito.
Há muita dor em nosso mundo. Mais de cinco milhões de pessoas morreram devido
à pandemia. Os problemas em nossa volta parecem opressores. Certamente não vamos
resolver todos os problemas que vemos ou sobre os quais ouvimos falar, mas podemos
fazer alguma coisa!
Quem são os necessitados e os que sofrem? Quem pode usar uma palavra gentil,
um ouvido paciente, uma presença reconfortante? Como somos chamados a reﬂetir a
proximidade do Senhor em nosso mundo? Aqueles que nos encontrarem ou nos conhecerem experimentarão que o Dia do Senhor está próximo? Terão eles motivos para
acreditar nos profetas e evangelistas – que seu Senhor está perto – e temos motivos de
sobra para “Alegrarmo-nos!”?
NOSSO GESTO CONCRETO
Para este tempo do Advento, se você está cheio de alegria, reserve um tempo para levar
um pouco dessa alegria para aqueles que precisam de compaixão. Se você não sabe por
onde começar a espalhar alegria, considere se envolver em algum dos muitos trabalhos
sociais de nossa Igreja. Por exemplo, se você é bom em cozinhar pode ajudar a Pastoral de
Rua a preparar uma refeição para os que vivem em situação de rua, ou que tal vasculhar
seus armários e doar roupas ainda em bom estado de conservação, móveis para os irmãos
refugiados que são acolhidos pela Pastoral dos Migrantes, brinquedos para as crianças
necessitadas. Mantimentos e produtos de higiene para ajudar com a missão da Pastoral
Carcerária. Ou até mesmo o seu tempo como proﬁssional de qualquer área em prol de
algum necessitado. Ou seja, muitas são as opções para que possamos espalhar, cultivar e
dividir a alegria, pois ela começa quando a bondade e o amor são compartilhados.

Foto: Internet

Alegrai-vos, o Senhor está próximo
Primeira leitura
Sf 3,14-18a
O Senhor, teu Deus, exultará por ti, entre louvores.
Salmo
Is 12,2-3.4.5-6
Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque
é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel!
Segunda leitura
Fl 4,4-7
Alegrai-vos, o Senhor está próximo.
Leitura do Evangelho
Lc 3,10-18
Eu Vos batizo com água, mas virá aquele que é mais
forte do que eu.
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CAPA

Catequista

LARISSA COSTA

CATEQUESE NA FAMÍLIA
De acordo com o bispo auxiliar, Dom Levi Bonatto, “a Igreja quer
que os ﬁlhos aprendam sobre a doutrina católica, sobre o catecismo”,
mas não basta somente aprender teoricamente, “a catequese tem que
ser vivida, praticada”. E é no seio da família que a transmissão da fé
tem seu início. O coordenador da catequese explica que os pais têm o
dever, diante de Deus, de educar os seus ﬁlhos para Ele. “Cada ﬁlho é
como um presente de Deus. Ele entrega para o casal, como se dissesse:
‘Olha, este é meu ﬁlho muito amado. Então, eduque-o no amor, assim
como eu amo vocês’.”
Segundo o padre André Vitor, a catequese na paróquia, na Igreja,
na comunidade deve ser um complemento ou uma conﬁrmação da fé
ensinada em casa. Ele explica também sobre o batismo de crianças menores de 7 anos. “Não é qualquer pessoa que pode ser padrinho da
criança. Ela tem que ter a responsabilidade de ajudar os pais a conduzir
a criança na fé.”

A Congregação para o Culto Divino e
Sacramento, aceitou, no ano de 2015, o
pedido feito pela Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), declarando
São José de Anchieta como padroeiro
dos catequistas do Brasil.
São José de Anchieta era um jovem
jesuíta que chegou ao Brasil aos 19
anos. Ao chegar, ele escreveu em Tupi
para poder transmitir a fé católica aos
indígenas nativos. “Ele também escreveu manuais de catequese na língua
indígena para facilitar o anúncio dos novos missionários.”
Fonte: Vatican News
Fotos: Internet

P

ara encerrar o ano de 2021, no mês de dezembro, o papa Francisco, em sua intenção de oração, evidenciou o papel dos catequistas. O Santo Padre disse que “os catequistas têm uma missão
insubstituível na transmissão e no aprofundamento da fé” e que
ser “catequista é uma vocação, é uma missão”.
Este é um ano importante para o catequista, pois, em maio, o papa
Francisco, na Carta Apostólica sob forma de Motu Proprio Antiquum Ministerium, instituiu o ministério do catequista. “Por conseguinte, receber um ministério laical como o de Catequista imprime uma acentuação
maior ao empenho missionário típico de cada um dos batizados que, no
entanto, deve ser desempenhado de forma plenamente secular, sem cair
em qualquer tentativa de clericalização” (Antiquum Ministerium).
Padre André Vitor Secundino, coordenador da Catequese e Iniciação
Cristã da nossa Arquidiocese, explicou que a Igreja, na prática, “já se
exercitava na consciência de ser um ministério” e que o papa ter instituído o ministério do catequista “é um reconhecimento de um valor que
já existe há muito tempo”.
Ao ﬁnalizar o vídeo, o Santo Padre pede para que rezemos juntos
pelos catequistas, que são chamados a anunciar a Palavra de Deus,
“para que a testemunhem com coragem, com criatividade, com força
do Espírito Santo, com alegria e com muita paz”.

Padroeiro dos
catequistas no Brasil

“A preocupação constante de todo o catequista, seja qual for o nível das suas responsabilidades
na Igreja, deve ser a de fazer passar, através do seu
ensino e do seu modo de comportar-se, a doutrina e a vida de Jesus Cristo” (papa João Paulo II, na
Exortação Apostólica Catechesi Tradendae).

“O Catequista é simultaneamente testemunha da fé, mestre e mistagogo, acompanhante e
pedagogo que instrui em nome da Igreja” (papa
Francisco, na Carta Apostólica sob forma de Motu
Proprio Antiquum Ministerium)

Foto: Internet

Missão insubstituível na transmissão e aprofundamento da fé
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NOMEAÇÃO

Seja bem-vindo, Dom João Justino
“Bendito aquele que vem em nome do Senhor” (Lc 13,35)

Foto: Edmário

MARCOS PAULO MOTA

O

papa Francisco acolheu, na última quinta-feira (9), a renúncia de
Dom Washington Cruz ao governo pastoral da Arquidiocese de
Goiânia e nomeou o nosso novo arcebispo, Dom João Justino
de Medeiros Silva, até então arcebispo de Montes Claros (MG).
O comunicado oficial foi feito por Dom Washington Cruz, no auditório da
Cúria Metropolitana, aos colaboradores da Cúria.

Mensagem ao povo da Arquidiocese de Goiânia

Conheça o novo arcebispo

D

om João Justino de Medeiros Silva nasceu em Juiz de Fora, em 22
de dezembro de 1966, filho do
casal Justino Emílio de Medeiros
Silva e de Maria de Lourdes de Medeiros
Silva. Concluiu os estudos de Filosofia
(1985-1988) e Teologia (1988-1992) no
Seminário Santo Antônio da Arquidiocese Metropolitana de Juiz de Fora. Possui
bacharelado em Pedagogia pelo Centro
de Ensino Superior de Juiz de Fora (1988);
bacharelado e mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora (1992-1993); licenciatura
(1997) e doutorado (2003) em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma.
Em 13 de dezembro de 1992, recebeu a ordenação sacerdotal, incardinando-se na mesma Arquidiocese, onde exerceu os seguintes cargos:
vigário paroquial; pároco; coordenador pastoral regional; coordenador
do Conselho Presbiteral; professor, vice-reitor e reitor do Seminário Arquidiocesano Santo Antônio; membro do Conselho Presbiteral e do Colégio dos Consultores; professor e coordenador do curso de Teologia; Vigário Episcopal para a Cultura, a Educação e a Juventude. Além disso, foi
assessor, posteriormente, perito da Comissão Episcopal para a Doutrina
da Fé da Conferência Episcopal Brasileira e secretário da Organização
dos Seminários e Institutos do Brasil (OSIB) da Regional Leste 2.
Em 21 de dezembro de 2011, foi eleito bispo auxiliar da Arquidiocese
Metropolitana de Belo Horizonte e consagrado em 11 de fevereiro do
ano seguinte.
Em 22 de fevereiro de 2017, foi nomeado arcebispo coadjutor
de Montes Claros e se tornou arcebispo metropolitano, em
21 de novembro de 2018.
Na Conferência Episcopal Brasileira, é presidente
da Comissão de Cultura e Educação e
membro do Conselho
Permanente.

Foto: ASCOM - Arquidiocese de Montes Claros

Em sua primeira mensagem ao povo da Arquidiocese de Goiânia, o arcebispo eleito falou como estava o seu coração e também de seu “sim” a
Deus e à Igreja e mandou um abraço a cada ﬁel de todas as cidades da
Arquidiocese. “Aceito esta nova missão renovando meu sim a Deus e à Igreja. Meu coração está sereno porque, mais uma vez, poderei dizer como o
Senhor: ‘Eu estou no meio de vós como aquele que serve’ (Lc 22,27). Estou
feliz porque fui novamente chamado ‘Para dar testemunho da luz’ (Jo 1,8b).
Minha saudação vai para todas as famílias de cada cidade da Arquidiocese
de Goiânia. Sei das muitas labutas de vocês. Sei, também, da fé que sustenta cada família, qual Igreja doméstica. Suas alegrias e suas dores não me
são desconhecidas. Que meu pastoreio me proporcione estar em sintonia
com suas aspirações. O Povo de Deus da Arquidiocese são todos vocês. Um
abraço quero enviar a cada leigo e leiga, ciente de que vocês são a grande
maioria do Povo de Deus. Vocês vivem a beleza do sacerdócio comum dos
ﬁéis nas lides de cada dia. Em comunhão e na sinodalidade quero, com os
presbíteros, meus cooperadores, e auxiliado pelos diáconos, viver meu ministério episcopal a serviço de vocês.”
Dom João saudou também Dom Washington Cruz, nosso agora administrador apostólico, e acolheu Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar de Goiânia. “Saúdo, com reverência, o querido irmão Dom Washington Cruz, a
quem terei a honra de suceder no pastoreio da Igreja de Goiânia. Agradeço
sua acolhida generosa e seu empenho fraterno de preparar minha chegada.
Com certeza vou escutar muito de sua sabedoria e santidade. Acolho Dom
Levi Bonatto, bispo auxiliar e servidor amado dessa Igreja, com quem poderei contar tão de perto na missão que iniciarei.”
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), por meio de sua
presidência, enviou felicitações a Dom João Justino pela sua nomeação
como novo arcebispo da Arquidiocese de Goiânia. “Desejamos que Nossa
Senhora Auxiliadora ilumine este seu novo ministério como arcebispo da
Arquidiocese de Goiânia.” Enviou também agradecimentos a Dom Washington Cruz pelo seu pastoreio à frente da Diocese de São Luís de Montes
Belos e na Arquidiocese de Goiânia. “Agradecemos a sua contribuição à
Congregação Passionista, ao povo baiano, a quem serviu como presbítero, despertando-o para as Missões Populares e aos goianos, a quem serviu
como pastor, primeiro em São Luís de Montes Belos e, depois, na capital do
estado de Goiás, com destacado cuidado à formação dos padres, ao universo da educação e à ação social e caritativa da Igreja. Agradecemos também
imensamente a sua contribuição à Igreja no Brasil, como bispo referencial
da Juventude e como presidente do Regional Centro-Oeste da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil.”
No próximo dia 16 de dezembro, Dom João Justino vem a Goiânia para
uma apresentação oﬁcial, onde terá um encontro com os padres e concederá uma entrevista coletiva.
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Papa Francisco realizou 35ª Viagem Apostólica a Chipre e Grécia
Fotos: Internet

SUZANY MARQUES

N

o dia 2 de dezembro, o papa
Francisco deu início à 35ª Viagem Apostólica, que foi denominada como “Peregrinação
das fontes” da fraternidade e humanidade. No primeiro dia de sua viagem,
ele se reuniu na Catedral Maronita de
Nossa Senhora das Graças de Nicósia
com bispos, sacerdotes, religiosos e
catequistas. Em seu discurso, Francisco falou sobre a importância da
cidade para o continente europeu e
sobre os católicos. “Uma terra com os
campos dourados, uma ilha acariciada pelas ondas do mar, mas sobretudo
uma história que é entrelaçamento de
povos e mosaico de encontros” e completou “Não há – e oxalá nunca existam – muros na Igreja Católica: é uma
casa comum, é o lugar das relações, é
a convivência das diversidades”.
No segundo dia em Nicósia, o Santo
Padre assinou o Livro de Honra no Arcebispado ortodoxo de Chipre. Ele foi
recepcionado pela sua Beatitude Chrysostomo II. Francisco escreveu: “Beatitude, obrigado por ter falado da Igreja Mãe,
em meio ao povo. Este – escreve o papa no Livro de Honra – é o caminho que
nos unge como pastores. Avancemos juntos por este caminho. E muito obrigado
por ter falado do diálogo. Devemos seguir sempre pelo caminho do diálogo, um
caminho difícil, paciente e seguro, um caminho de coragem. Paresia e paciência”.
Após isso, eles se direcionaram à Catedral Ortodoxa de Nicósia.
Em seguida, o Sumo Sacerdote rezou uma Santa Missa no estádio GSP de Nicósia. Cerca de dez mil ﬁéis estavam presentes no local. Em sua homilia, o papa
falou: “Como sabemos, também nós trazemos a cegueira no coração. Também
nós, como os dois cegos, somos caminhantes muitas vezes imersos nas trevas da
vida”, referindo-se ao Evangelho de Mateus 9,27-31. E ﬁnalizou, dizendo “Que
neste Advento, possamos renovar a conﬁança Nele, que passa também pelas
estradas de Chipre; que possamos invocar: Vem, Senhor Jesus!”
O último compromisso do papa Francisco foi a oração ecumênica com os migrantes, na Igreja paroquial de Santa Cruz. Alguns jovens imigrantes, na oportunidade, deram seu testemunho de vida. Depois da partilha, o Santo Papa pontuou: “a força profética da Palavra de Deus, que diz através do apóstolo Paulo:
‘Já não são estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos e membros
da casa de Deus’”.
No terceiro dia, o Pontíﬁce se despediu de Lanarca e seguiu rumo a Atenas,
onde foi acolhido pelo núncio apostólico, arcebispo Savio Hon Tai-Fai, SDB, e

pelo embaixador da Grécia junto à Santa Sé, Georgios Poulides. Além disso, algumas crianças ofereceram ﬂores ao papa. Depois, o Sumo Sacerdote se dirigiu ao
Palácio Presidencial, onde foi recebido pelo presidente da Grécia com o primeiro-ministro, as autoridades, sociedade civil e corpo diplomático. Nesse mesmo dia,
ele se reuniu com o arcebispo de Atenas e de toda a Grécia, sua Beatitude Leronymos II. Francisco foi como um peregrino “com grande respeito e humildade, para
renovar a comunhão apostólica e alimentar a caridade fraterna”. Além disso, o
papa falou ainda: “Desenvolvamos, juntos, formas de cooperação na caridade,
abramo-nos e colaboremos em questões de caráter ético e social para servir as
pessoas do nosso tempo e levar-lhes a consolação do Evangelho”.
No dia seguinte, 5 de dezembro, o papa seguiu para encontro com os refugiados em Lesbo. Ele fez alguns comparativos sobre migração, quando esteve
no local há 5 anos e pontuou: “Passaram-se cinco anos desde a visita que aqui ﬁz
com os queridos Irmãos Bartolomeu e Leronymos. Depois de todo este tempo,
constatamos que pouca coisa mudou na questão migratória”. No mesmo dia, ele
rezou Santa Missa na “Megaron Concert Hall”, em Atenas, que contou com cerca
de dois mil ﬁéis.
O último dia da Viagem Apostólica foi marcado pela visita do presidente do
Parlamento na Nunciatura Apostólica de Atenas. Francisco se encontrou com os
jovens do Colégio São Dionísio das Irmãs Ursulinas de Atenas. Para encerrar a
visita, houve Cerimônia de despedida no Aeroporto Internacional de Atenas.
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LEITURA ORANTE

“Virá aquele que é mais forte
do que eu” (Lc 3,16)
FILIPE CRISTINO DA SILVA (SEMINARISTA)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

A

liturgia deste domingo do Advento
deseja despertar em nós uma alegre
esperança na certeza do cumprimento das promessas e da proximidade
de sua realização. Por isso, devemos aﬁrmar
com convicção e júbilo: a Salvação já está próxima! Mas, ao mesmo tempo, devemos também nos perguntar: de que maneira vive em
mim a esperança na vinda do meu Salvador?
“Que devemos fazer?” (Lc 3,12)
Diante desses questionamentos, João Batista
nos alerta: “Quem tiver duas túnicas, dê uma
a quem não tem; e quem tiver comida, faça o
mesmo” (Lc 3,11), “Não cobreis mais do que foi
estabelecido” (Lc 3,13), “Não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações;
ﬁcai satisfeitos com o vosso salário” (Lc 3,14).
Isso signiﬁca que os atos revelam como

Siga os passos para a leitura orante:

compreendemos aquilo em que conﬁamos, de
modo que a resposta sobre a nossa espera está
também na sincera análise de nosso agir. Aﬁnal, o mero acreditar é insuﬁciente para que os
efeitos da Salvação cheguem até nós. É preciso
considerar que a nossa consciência sobre a nossa fé e a intensidade com a qual vivemos essa
consciência pode ocorrer em muitos níveis. Podemos esperar em um nível superﬁcial, no qual,
mesmo crendo, vemos a vinda de Jesus como
uma crença que beira a irrelevância, o que faz
de nossa alegria coisa pequena e elimina nosso senso de compromisso; ou podemos viver
a nossa espera em um nível de profundidade,
desejando, correspondendo e acreditando com
todo o nosso ser que seremos salvos: “Virá
aquele que é mais forte do que eu” (Lc 3,16).
Portanto, façamos, em nossa história pessoal, o que João Batista fez na história da humanidade: preparemos os caminhos do Senhor
e “ainda de muitos outros modos, anunciemos
ao povo a Boa-Nova” (Lc 3,18).

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Nm 24,2-7.15-17a; Sl 24(25); Mt 21,23-27. 3ª-f.: Sf 3,1-2.9-13; Sl 33(34);
Mt 21,28-32. 4ª-f.: Is 45, 6b-8.18.21b-25; Sl 84(85); Lc 7,19-23. 5ª-f.: Is 54,1-10; Sl 29(30); Lc 7,24-30.
6ª-f.: Gn 49,2.8-10; Sl 71(72); Mt 1,1-17. Sábado: Jr 23,5-8; Sl 71(72); Mt 1,18,24. Domingo: 4º Domingo
do Advento – Mq 5,1-4a; Sl 79(80); Hb 10,5-10; Lc 1,39-45.

ARQ. INDICA
Sugestão de Livro
Encarnação, Nascimento e Infância de Jesus Cristo
Esta obra foi composta por Santo Afonso em 1750. Faz parte de suas
obras ascéticas recomendadas para servirem de leitura espiritual durante o Advento ou nos nove dias que precedem a festa de Natal. A sua
linguagem é simples, produzida por um coração abrasado.
São nove considerações piedosas sobre os mistérios da Encarnação,
do Nascimento e da Infância de Jesus Cristo... o autor, com a piedade, a
ciência e a unção inimitáveis, que lhe são próprias, mostra-nos, de um
lado, o amor que o Filho de Deus nos testemunhou por suas humilhações e suas dores desde os primeiros instantes de sua vida temporal, e
do outro, o reconhecimento, a confiança, o amor, o devotamento, que
lhe devemos em retorno, e a conduta que devemos ter, justos ou pecadores, para cumprir essa grande obrigação.
Autor: Santo Afonso Maria de Ligório

Texto para oração: Lc 3,10-18 (página 1425 − Bíblia das
Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: o momento de oração é um encontro
profundo com Deus. Portanto, prepare um ambiente adequado que proporcione a interiorização e a meditação. Retire tudo
aquilo que distraia e diﬁculte a intensidade desse momento e
peça ajuda ao Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: a principal palavra a ser dita é a Palavra de Deus. Por isso, atentar-se sobre o que diz o Senhor é
o caminho da oração. Leia o texto sagrado quantas vezes for
necessário, ouvindo pacientemente o ele diz.
3. Meditação livre: reze com o que o texto comunica. Mergulhe
sua mente no que está escrito e destaque as palavras, frases
mais relevantes aos seus olhos e repita-as, rezando com elas.
4. Oração espontânea: apresente-se a Deus. Com um ato de humildade, peça ou agradeça por tudo o que Deus já fez por você.
5. Contemplação: lembre-se dos momentos em que Deus manifestou-se em sua vida. Registre essas experiências do que foi vivido na oração e relembre, durante a semana, o que foi rezado;
6. Ação: viva a sua leitura, comprometendo-se, de modo livre, a
colocar a Palavra em prática.
3º Domingo do Advento – Ano C. Liturgia da Palavra: Sf 3,1418a; Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R. 6); Fl 4,4-7; Lc 3,10-18 (Testemunho
de João Batista).

