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rmãs e irmãos, quantos estão passando falta nestes tempos. Como não pedir o auxílio da Mãe de Jesus?
Mãe Auxiliadora, há tantos irmãos
nossos com fome e frio. Vinde nos despertar para a partilha que multiplica o pão
e o agasalho.
Mãe Auxiliadora, há famílias forçadas à migração que perambulam
em busca de uma terra onde se ﬁxarem para viver com dignidade. Vinde
DOM JOÃO JUSTINO
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
em auxílio dos migrantes e dos refugiados e ajudai-nos, especialmente, às
autoridades constituídas para que trabalhem em favor dos que
buscam terra, trabalho e pão.
Mãe Auxiliadora, há mães e pais assustados com a gravidez
e tentados ao aborto. Vinde encorajá-los a acolher o presente da
vida para viverem a alegria singular de embalarem um recém-nascido a quem poderão chamar de meu ﬁlho, minha ﬁlha.
Mãe Auxiliadora, há tantos jovens sem saber que rumo dar
à vida, perdidos em meio às ofertas de drogas e de sexo fácil.
Vinde convocá-los para um novo percurso de vida, libertos
da escravidão do prazer desenfreado e atentos às oportunidades de recomeço.
Mãe Auxiliadora, há tantos que se enveredaram pelos caminhos da corrupção e roubam dos mais precisados. Vinde
tocar-lhes a consciência para que se envergonhem do mal feito às pessoas e à sociedade e tenham a coragem de devolver
o que roubaram.
Mãe Auxiliadora, há pessoas que depositam, sua conﬁança
na violência e nas armas, guerreiam e matam. Vinde apresentar-nos o vosso Filho, o Príncipe da Paz e faz-nos acreditar
na bem-aventurança da promoção da paz, pela qual ele nos
prometeu sermos chamados ﬁlhos de Deus.
Mãe Auxiliadora, há casais em crise conjugal e enfraquecidos na vivência do matrimônio. Vinde suscitar no coração
deles o desejo de renovar a escolha que ﬁzeram, e tudo oferecerem de si para salvar a família que constituíram.
Mãe Auxiliadora, há cristãos em estradas contrárias ao
evangelho de vosso Filho. Vinde corrigir-nos quando nos desviamos dos ensinamentos de Jesus e julgamo-nos os melhores
dentre todos os vossos ﬁlhos.
Mãe Auxiliadora, há cristãos desanimados em viver a fraternidade qual mandamento de vosso Filho. Vinde incentivar nossas comunidades eclesiais para a vivência do amor fraterno e da
amizade social, a ﬁm de nos aproximarmos do Reino de Deus.
Mãe Auxiliadora, há pessoas com pouca ou nenhuma esperança no futuro do mundo. Vinde em auxílio da humanidade
nesta hora tão grave da história, para que todos se convençam
de que o amor é a resposta a todas as perguntas.
Mãe Auxiliadora, nas cidades e nos campos, há famílias sem
ter onde morar, expostos à incerteza de seu futuro, abrigados
em barracos de lonas plásticas e restos de tábuas. Vinde tocar o
coração e a criatividade dos gestores públicos e das organizações civis para que todos possam morar com dignidade.
Mãe Auxiliadora, a vida é tão frágil e são tantas as pessoas
enfermas que lutam pelo tratamento e pela cura. Vinde auxiliar todos os que se encontram doentes intercedendo em favor
da cura deles e da renovada disposição de médicos, enfermeiros, cuidadores que cuidam dos enfermos.
Mãe Auxiliadora, permita-me uma súplica em favor de
nossa Arquidiocese. É pequeno em nossa Arquidiocese de
Goiânia o número de jovens que buscam o ministério sacerdotal. Vinde provocar a juventude para uma escuta atenta ao
chamado de Deus e para a disposição de dizer sim às vocações de ministros ordenados.
Nosso último pedido neste momento, Mãe Auxiliadora, é
pelas nossas crianças, dom maravilhoso de Deus para a vida
da humanidade. Estão ameaçadas de tantas formas, até mesmo pelo descuido dos seus pais e seus educadores, e dos que
governam sem apostar na educação. Vinde despertar os ouvidos de todos para a sabedoria de seu Filho e para a vivência
do mandamento do amor. Amém.

Neste domingo celebramos a Solenidade da Ascensão do Senhor, data
comemorada 40 dias após a Páscoa da
Ressurreição. Com a subida de Jesus
para o céu, celebramos o sentido mais
profundo da Páscoa: Ele se fez servo,
e o Pai o fez Senhor e Salvador de todos. No Angelus do ano passado, o
Papa Francisco disse que a “Ascensão completa a missão de Jesus entre
nós”. Ele explica que Jesus desceu do
céu por nós e, é por nós também, que
Ele sobe. Encerrando o mês de maio,
a Igreja celebra a Festa da Visitação
de Maria à sua prima Isabel. Esta fes-

ta foi instituída pelo Papa Urbano VI,
em 1389. Ela teve início em Bizâncio,
no dia 2 de julho, mas após a reforma
litúrgica do Concílio Vaticano II, passou a ser celebrada em 31 de maio, no
ﬁm do mês dedicado a Maria.
No dia 29, também comemoramos
o 56º Dia Mundial das Comunicações
Sociais. Na mensagem para este ano,
o Papa Francisco propõe que aprendamos a escutar com o ouvido do coração. Acompanhe a matéria completa
sobre o Dia Mundial das Comunicações Sociais na página 5 desta edição.

O município de Aparecida de Goiânia completou
100 anos. Esta cidade que
hoje é a segunda mais populosa do Estado de Goiás,
tem em sua história o “sagrado” como elemento
constitutivo de sua gênese
e fundação. O catolicismo
foi um elemento essencial
para a formação e evolução
desta cidade. Na primeira metade do século XX,
Goiás era um estado essenIgreja Matriz de Aparecida
cialmente agrário. Sendo
assim, a Igreja Católica organizou o atendimento pastoral da população rural por meio das “desobrigas”, onde a comunidade recebia a comunhão, confessava, batizava,
casava...
Os Missionários Redentoristas já atuavam na então Campininha, foram
eles os primeiros a atenderem a região onde foi fundada a cidade. Em 20
de março de 1922, o padre redentorista José Francisco Wand, presidiu
uma missa na sede da Fazenda Santo Antônio, cujo proprietário era o sr.
José Cândido de Queirós, nesta missa, por motivação da comunidade,
surgiu a ideia de fundar um patrimônio cuja ﬁnalidade seria a construção
de uma Igreja para atender a população local. Além de José Cândido,
outros senhores manifestaram o desejo de ajudar na doação de terras, são
eles: Abrão Lourenço de Carvalho, Antônio Batista de Toledo e Benedito
Batista de Toledo.
Graças ao apoio de Pe. José Francisco e dos demais senhores da região
foi estabelecido o local que deveria ser construída a primeira Igreja. No
dia 3 de maio de 1922, foi levantado o cruzeiro de aroeira e celebrada a
primeira missa campal que marcava o nascimento da nova cidade. Local
onde hoje é o Santuário de Nossa Senhora Aparecida (Igreja Matriz),
marco do nascimento da cidade. Porém, o primeiro nome dado foi de
Capela da Padroeira do Arraial. Em 11 de maio de 1922, a comunidade
local levantou um rancho de madeira coberto de folha de bacuri onde foi
celebrada a segunda missa. Aos poucos, o povo daquela localidade foi
construindo a Igreja.
Toda essa atuação mostra concretamente a participação atuante e
ativa da Igreja Católica na fundação da cidade de Aparecida de Goiânia.
Dois elementos se interconectam, sagrado e urbano. Logo, a relação
entre religião e evolução da sociedade estão interligados e desenvolvemse concomitantemente. Partindo do cerne da Igreja nasceu o distrito
de Goialândia, aos poucos foram chegando os benefícios como escola,
energia elétrica, órgãos estatais.
A partir de 1934, foram os padres diocesanos que assistiram
pastoralmente a Matriz de Nossa Senhora Aparecida. Entre eles,
destacamos os padres Abel Ribeiro e Francisco Peclat, ambos atendiam a
Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora-Catedral, e assistiam a comunidade
de Aparecida. Posteriormente, os padres Pedro Pinto, Benedito Batista,
José Quintiliano Leopoldo. Em 1958, chegaram os freis capuchinhos
Demétrio, Miguel e Adriano. Em 1963, houve a emancipação, criando,
assim, o município de Aparecida de Goiânia.
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Missa de Ordenação
Sacerdotal
Aconteceu no último sábado, dia 21,
Santa Missa de Ordenação Sacerdotal
do Frei André Luiz do Nascimento de
Souza, da Ordem dos Frades Menores.
Sob a imposição das mãos do arcebispo
metropolitano, Dom João Justino, Frei
André recebeu o Sacramento da Ordem
na Paróquia Nossa Senhora das Dores,
na Vila Pedroso, em Goiânia.

Programação das
Festas Juninas no site
da Arquidiocese
No mês de junho, tradicionalmente, celebramos a festa em honra aos Santos
juninos. É tradição neste mês, a realização das festas juninas em várias paróquias da Arquidiocese, com quadrilhas
e a tradicional quermesse. Acompanhe
a programação em nosso site.

Sessão Solene na Câmara
Municipal de Goiânia

14ª Marcha Goiana da
Cidadania em Defesa da Vida

Na quinta-feira, dia 26 de maio, nosso
arcebispo, Dom João Justino, recebeu
em Sessão Solene de Outorga na
Câmara Municipal de Goiânia, a
Medalha Pedro Ludovico Teixeira e o
Título de Cidadão Goianiense. Dom
João agradeceu ao povo goianiense
a acolhida desde a sua chegada e
ressaltou que está por inteiro na
missão que Deus lhe conﬁou à frente
da Arquidiocese de Goiânia.

O Comitê Goiano da Cidadania em Defesa
da Vida promoveu mais uma vez, de
modo on-line, a 14ª Marcha pela Vida. A
transmissão aconteceu às 20h, pelas redes
sociais do comitê. A motivação da live foi
pela aprovação do Estatuto do Nascituro,
na Câmara dos Deputados, e contra a ADPF
442, ação pela qual foi solicitada ao Supremo
Tribunal Federal (STF) a autorização do
aborto até a 12ª semana.

Festa de Nossa Senhora Auxiliadora é
realizada na Catedral de Goiânia
No dia 24 de maio, se comemora, no mundo, o dia de Nossa Senhora
Auxiliadora, padroeira da Arquidiocese de Goiânia e da capital de Goiás.
Neste dia, a Catedral Metropolitana realizou o encerramento da Festa da
Padroeira. A Santa Missa foi celebrada pelo arcebispo da Arquidiocese,
Dom João Justino, e concelebraram o bispo auxiliar, Dom Levi Bonatto, e o
arcebispo emérito Dom Washington Cruz.
Não se sabe ao certo o motivo de a Santa ter sido escolhida como
padroeira de Goiânia. Porém, sabe-se que Dona Gercina Borges era devota
de Nossa Senhora Auxiliadora, então ela pediu ao esposo, Pedro Ludovico
Teixeira, então governador do Estado de Goiás e também idealizador da
cidade de Goiânia, que colocasse a santa como padroeira da nova cidade.
A história oﬁcial conta que, na década de 1940, a imagem de Nossa
Senhora Auxiliadora foi trazida de São Paulo, emprestada, para participar
do “Batismo Cultural” da nova cidade que seria a capital de Goiás. A
imagem era conhecida como a “Imagem do Milagre” e, a pedido de Dom
Emanuel, veio para Goiânia. A celebração da Inauguração Oﬁcial da Cidade
aconteceu na Praça Cívica no dia 5 de julho de 1942. Depois da festa, a
imagem não foi devolvida e até hoje está na Catedral. Assim, um decreto
da Câmara Municipal oﬁcializou a Santa como padroeira da cidade, e o dia
24 de maio passou a ser feriado no município.

Peregrinação
Pela primeira vez, o Santuário-Basílica Sagrada Família realizou a
Peregrinação em Honra a Nossa Senhora Auxiliadora. A iniciativa foi ideia
do reitor do Santuário, padre Rodrigo de Castro Ferreira. Ele explicou que
todos os dias se reza o rosário no Santuário de Adoração Perpétua, às 8h
da manhã. Sendo assim, ele convidou os paroquianos para que, no dia de
Nossa Senhora Auxiliadora, o rosário fosse rezado durante romaria até a
Catedral de Goiânia. O objetivo da peregrinação foi de motivar as famílias
a rezar pelo núcleo familiar e pela cidade de Goiânia. O reitor pretende
transformar a ação em tradição.

Primeira celebração presencial pós-pandemia
A festa da padroeira voltou a ser presencial após dois anos de restrições
sanitárias devido à pandemia da Covid-19. Esta também é a primeira vez
que Dom João Justino participa da festividade em Goiânia. Segundo o
arcebispo, a gratidão é um sentimento que tomou conta dele neste momento.
Ele lembra que, embora a doença não tenha chegado ao ﬁm, é uma alegria
ver que conseguimos controlar o vírus e retomar as atividades paroquiais.
“Hoje, de modo muito especial, podemos ver a nossa Catedral repleta de
irmãos, em diversos horários das celebrações que aqui ocorreram, para
louvar e bendizer a Deus pelo dom de Maria Auxiliadora”, disse ele.

Fotos: Rúdger Remígio

SUZANY MARQUES

Sueli Machado de Oliveira participa há muitos anos da Festa da Padroeira
na Catedral de Goiânia e também é consagrada a Nossa Senhora. Ela falou
que é uma alegria a volta das celebrações e das festas presenciais e que
sempre reza para que Nossa Senhora interceda, a ﬁm de que a pandemia
cesse de vez e não volte.
Há aproximadamente 23 anos, participando das atividades da Catedral
Metropolitana de Goiânia, Luiz Carlos Gomes, falou que é uma grande
bênção a volta da festa. Para ele, foram dois anos muito difíceis, e agora ver
essa celebração tão linda é motivo de muita gratidão. “Hoje é um dia de
feriado na capital goiana, mas para nós cristãos católicos, que acreditamos
na nossa mãe, é muito mais que isso, é um dia abençoado”, diz.
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Dogma da
Maria foi assunta ao céu porque tudo nela era bom
MARCOS PAULO MOTA

H

oje encerramos a nossa caminhada com
os Dogmas Marianos. O Mariólogo,
Frei Jonas Nogueira, nos explica sobre o
Dogma da Assunção de Nossa Senhora.
Este dogma foi proclamado pelo Papa Pio XII, em
1º de novembro de 1950, pela Constituição Apostólica
Muniﬁcentissimus Deus (Deus muniﬁcentíssimo). Assim,
se fala que Nossa Senhora é elevada ao céu em corpo e
alma.
Maria foi assunta ao céu, e aqui podemos notar a
diferença da solenidade que celebramos no próximo
domingo, que é a Ascensão do Senhor, com a Solenidade
da Assunção de Nossa Senhora, celebrada no dia 15 de
agosto. Somente Jesus Cristo ascendeu ao céu, assim
sendo, compreendemos que a Virgem Santíssima
foi assunta ou elevada por Deus. Daí celebrarmos a
Ascensão (elevar-se por si mesmo) do Senhor e a
Assunção (ser elevada por outro) de Nossa Senhora.
Frei Jonas conta que esse mistério da Assunção de
Nossa Senhora foi pura benevolência do Pai “Deus
olhou para a vida de Maria e viu que nela tudo
era bom e que tudo nela correspondia ao seu
coração, sendo assim Deus assumiu toda a vida
de Maria como dele, como um sinal de salvação
e de graça, mas não ‘de Maria’, mas ‘em Maria’,
nós encontramos esse sinal de salvação, esse
sinal do destino de todo ser humano que é a
ressurreição no último dia”.
“Todos os dogmas devem possuir
uma base bíblica, mas não necessariamente uma base direta, como encontramos o Dogma da Virgindade,
que nos fala da virgindade antes do
parto e nós entendemos como uma
Virgindade Perpétua. O Dogma da
Assunção de Nossa Senhora não
está de forma direta ﬁrmada na Pa-

lavra de Deus, mas fundamentamos nas palavras de São Paulo que fala das primícias da
ressurreição que os justos receberão. Maria está
no caminho de Jesus Cristo e ao olharmos nas
Sagradas Escrituras, a sua maternidade, o seu
discipulado, a sua presença aos pés da Cruz, nos
Atos dos Apóstolos com a Igreja em oração, então
ao olharmos os dados da devoção, onde não existe
registro do corpo de Maria, entendemos que a Mãe
de Deus foi ‘assumida’, que ela toma o lugar de corpo
e alma junto da glória de Deus”, explica o frei.
O Dogma da Assunção de Maria é a coroação
de todos os privilégios que ela recebeu em virtude
da redenção da humanidade realizada por Jesus.
Ao conceder a Maria viver, em todo o seu caminho
terreno, a graça santiﬁcante, isto é, agir conforme a
vontade e o amor de Deus, Deus quis completar sua
obra, oferecendo a ela o que concederá a todos
nós, cristãos, no ﬁm dos tempos, isto é, a
gloriﬁcação do seu corpo.
Ao encerramos este mês dedicado à
nossa Mãe Santíssima, pedimos a Nossa Senhora, que interceda por nós e que
caminhe conosco, nos preenchendo de
graça e dando força para cada dia mais
caminharmos junto ao seu Filho,
Nosso Senhor Jesus Cristo.

“Deus olhou para a
vida de Maria e viu que
nela tudo era bom e que
tudo nela co�respondia
ao seu co�ação (...)"

Padre Rafael De La Torre Vargas é espanhol. Ele nasceu no dia 23 de outubro de 1946, na cidade de
Palência, numa aldeia chamada Abarca de Campos. Ordenado padre no dia 20 de maio de 1972, veio
para o Brasil já prestes a completar 25 anos de padre, para buscar uma nova experiência de vida e alargar
os seus caminhos de evangelização.
O padre conta que desde muito pequeno foi coroinha na sua cidade natal. O pároco considerou
alguns sinais de vocação e o convidou para o seminário na cidade de Palência, na Espanha, local onde
foi acolhido pelos padres agostinianos, e foi assim que ele iniciou sua caminhada.
“Eu não escolhi os agostinianos, fui escolhido por eles. Além disso, tinha uma prima, Tereza De La
Torre, que era freira e que morava no convento também em Palência, o que para mim foi como um
amparo e um refúgio, por ter alguém da família por perto”.
Padre Rafael escolheu como lema de sua ordenação o que, para ele, é a síntese de toda fé católica,
tirado do Evangelho de São João (1,14): “A Palavra se fez carne e habitou entre nós”. “Essa palavra é Jesus
que se faz vida e transforma a nossa vida pela ação do Espírito Santo. Ele que nos leva ao Pai através do
serviço à comunidade. A Palavra é orientação para nossa vida”, explica o padre.
Padre Rafael está em Goiânia pela segunda vez. Na primeira passagem por Goiânia, além dos
trabalhos pastorais exigidos pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima, o padre se dedicou, também, a dar
aula no Instituto Santa Cruz para os seminaristas da Teologia.
“Valeu muito a pena ter consagrado a vida ao Senhor, tanto que se outra vida tivesse, outra vez
dedicaria à mesma vocação e a mesma missão de entregar a minha vida a serviço da Palavra de Deus, da
comunidade e anúncio do Reino de Deus”, disse o padre Rafael.
O padre completou 50 anos de ordenação no dia 20 de maio de 2022 e está no Brasil há 25 anos como
missionário, servindo as comunidades e alimentando as pessoas com a Palavra de Deus e com Jesus
Eucarístico.

Foto: Rúdger Remígio

Padre Rafael celebra 50 anos de
Comunicado
ordenação, 25 dedicados ao Brasil
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TALITA SALGADO

BREVE HISTÓRICO

N

este ano de 2022, celebramos o 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais, com
o tema “Escutar com o ouvido do coração”. Em sua mensagem, o Papa Francisco,
explica a importância da escuta na vida do cristão e na sua relação com Deus,
ensinamento deixado em diversas passagens da Sagrada Escritura. “A partir das
páginas bíblicas aprendemos que a escuta não signiﬁca apenas uma percepção acústica, mas
está essencialmente ligada à relação dialogal entre Deus e a humanidade”. O Santo Padre
também esclarece que escutar é um sinal de humildade, característica da forma com que Deus
se apresenta ao homem. “Ela permite a Deus revelar-Se como Aquele que, falando, cria o
homem à sua imagem e, ouvindo-o, reconhece-o como seu interlocutor. Deus ama o homem:
por isso lhe dirige a Palavra, por isso inclina o ouvido para o escutar”.
Para contribuir que a mensagem seja difundida e as palavras do Santo Padre cheguem
ao maior número de pessoas, no Brasil, único país onde é constituída uma Pastoral da
Comunicação, foi desenvolvido pela coordenação nacional da Pascom um subsídio formativo.
Além da mensagem, ele traz chaves de leitura e ações pastorais que suscitam a vivência,
uma verdadeira experiência prática da escuta iluminada pela mensagem. Segundo Dom
Joaquim Mol, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte e Presidente da Comissão
Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB, a mensagem do papa é um norte para uma
comunicação correta dentro e fora da Igreja. Ele explica um pouco a ﬁgura de linguagem
escolhida de escutar com o coração “[...] como escutar com o coração se este órgão vital do
corpo não tem sequer ouvidos? Não seria mais adequado propor o ato de escutar com os dois
ouvidos, ao invés de usar uma metáfora que atribui a escuta ao coração? [...]. O Papa Francisco,
educador e comunicador que é, insiste em ensinar que, além de captar sons pelos ouvidos,
somos chamados a algo muito mais profundo, a escutar com todo o nosso ser, envolvendo
toda a nossa pessoa. Por isso, o ouvir profícuo conduz ao escutar com o coração, mas também
com os olhos, com a mente, com as mãos, porque o ato
de escutar nos faz ver, pensar, fazer algo. Tudo
isso remete ao emblemático coração, que nos
põe a ‘sentir’ o outro e o Outro, fazendonos inteira e responsavelmente pessoas
de escuta, capazes de comunicação!”
Na Arquidiocese de Goiânia, o DMCS
será celebrado neste domingo, dia 29,
às 15h, na Catedral Metropolitana.
Incentivamos a leitura completa da
mensagem do Papa Francisco
para essa data, pois, além da
ocasião especíﬁca a qual se
destina, soma-se às constantes
catequeses do Santo Padre,
que nos conduzem ao caminho
de cada vez mais nos aproximarmos dos
passos de Cristo.
CLIQUE AQUI PARA TER ACESSO AO SUBSÍDIO.

https://pascombrasil.org.br/wp-content/uploads/2022/04/subsidio-dmcs-2022.pdf

O Dia Mundial das Comunicações Sociais (DMCS)
foi instituído pelo documento Inter Mirifica, do
Concílio Vaticano II, que destacava “Todos os filhos
da Igreja, usando destes meios de comunicação,
não só não venham a sofrer dano, mas como o sal
e a luz, deem sabor à terra e iluminem o mundo”
(IM, 24). No primeiro DMCS, celebrado em maio de
1967, o Papa Paulo VI, logo no início, ressaltou que
“com esta iniciativa, proposta pelo Concílio Vaticano
II, a Igreja, que ‘se sente intimamente solidária com
o gênero humano e com a sua história’, (Gaudium
et spes, Proêmio) quer chamar a atenção dos seus
filhos e de todos os homens de boa vontade para o
vasto e complexo fenômeno dos modernos meios
de comunicação social, como a imprensa, o cinema,
o rádio e a televisão, que são uma das notas mais
caraterísticas da civilização moderna. Em tudo isso
vemos delinear-se e agir um admirável desígnio de
Deus providente, que abre à inteligência humana
sempre novos caminhos para o seu aperfeiçoamento
e para a consecução do fim último do homem. Deve
ser, portanto, muito apreciada, no seu justo valor, a
contribuição que a imprensa, o cinema, o rádio, a
televisão e os outros meios de comunicação social
oferecem ao incremento da cultura, à divulgação
das obras de arte, à distensão dos ânimos, ao mútuo
conhecimento e compreensão entre os povos, e
também à difusão da mensagem evangélica”.

Oração do Comunicador
Senhor, fazei de mim um meio de vossa comunicação! Onde tantos jogam bombas de destruição, que eu leve a palavra de união! Onde tantos procuram ser servidos, que eu leve a alegria
de servir! Onde tantos fecham a mão para bater,
que eu abra o coração para acolher! Onde tantos adoram a máquina, que eu saiba valorizar e
venerar o ser humano! Onde tantos endeusam a
técnica, que eu saiba humanizar a pessoa! Onde
a vida perdeu o sentido, que eu leve o sentido
de viver! Onde tantos estão sempre distantes,
que eu seja alguém sempre presente! Onde tantos sofrem a solidão na multidão, que eu seja a
presença viva do encontro! Onde tantos só vivem a matéria que passa, que eu viva o espírito
que fica! Onde tantos só olham para a terra, que
eu saiba olhar para o Céu! Senhor, fazei de mim
um comunicador de vossa vida, de vossa paz,
de vosso amor! Amém!
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IGREJA EM SAÍDA

Carta Encíclica
Laudato Si’
completa 7 anos
No dia 24 de maio de 2015, na
Solenidade de Pentecostes, papa
Francisco escreveu a Carta Encíclica Laudato Si’ sobre o cuidado da
Casa Comum. No sétimo aniversário da encíclica, o Vatican News fez
um balanço de tudo o que foi feito
e discutido em relação ao meio ambiente, desde o lançamento da carta
até hoje.
“A Criação é um dom maravilhoso que Deus colocou nas nossas
mãos, para podermos entrar em relação com Ele e nela reconhecer o
vestígio do Seu desígnio de amor.
Todos nós somos chamados a colaborar, dia após dia.” (Trecho do
vídeo – “Um planeta a ser preservado, um grito ainda a ser ouvido”).
Acompanhe o vídeo e a matéria
completa no site do Vatican News.

Conselho
Episcopal Pastoral
se reuniu nesta
semana
Na quarta-feira, 25 de maio, aconteceu o CONSEP, Conselho Episcopal Pastoral. Estiveram reunidos,
por meio da plataforma Zoom, os
membros da Presidência da CNBB e
os presidentes das Comissões Episcopais Pastorais, além de assessores
e outros convidados.
No encontro, os membros avaliaram a primeira etapa da 59ª Assembleia Geral da CNBB, discutiram
sobre a Campanha da Fraternidade
2023, ﬁzeram a ratiﬁcação dos novos
membros eleitos para a presidência
da Comissão Nacional de Presbíteros (CNP) e aproveitaram o momento para planejar a próxima fase da
Assembleia, que acontecerá de forma presencial nos dias 29 de agosto
a 2 de setembro, em Aparecida-SP.
Eventos celebrativos como os 70
anos da CNBB e os 15 anos da Conferência de Aparecida também foram
tratados na reunião.

O diretor da Sala de Imprensa
Vaticana, Matteo Bruni, anunciou
que o Papa Francisco estará no Canadá, de 24 a 30 de julho, completando sua 38º viagem apostólica.
Segundo o Vatican News, “o
papa expressou repeditamente seu
desejo de ir ao Canadá, onde a Igreja está engajada em um importante
processo de reconciliação com os indígenas”.

Papa Francisco
reﬂete sobre o livro
de Eclesiastes
Nesta quarta-feira, dia 25, na 11ª
catequese sobre a velhice, o Papa
Francisco reﬂetiu sobre o tema
“Eclesiastes: a noite incerta do sentido e das coisas da vida”. O Pontíﬁce
explica que este livro é “outra joia
inserida na Bíblia” que surpreende e
desorienta pelo seu refrão: “Tudo é
vaidade, tudo é ‘neblina’, ‘fumaça’,
‘vazio’”. Essas expressões “questionam o signiﬁcado de existência,
dentro da Sagrada Escritura”, destacou o papa.
De acordo com o Pontíﬁce, a velhice pode aprender com a sabedoria “irônica” de Eclesiastes “a arte
de levar à luz o engano escondido
no delírio de uma verdade da mente
desprovida de afetos pela justiça”.
Ele destacou também que a sabedoria dos idosos “fazem tanto bem aos
jovens”, porque semeia neles fome e
sede de justiça. Ao ﬁnal da audiência, o Santo Padre pede coragem aos
idosos, pois eles têm uma grande
missão no mundo.

Leia a
catequese
na íntegra,
no site da
Santa Sé.

Caderno
propõe abrir os
horizontes da boa
política
Foi lançado, neste ano, o caderno
“Encantar a Política”, com o objetivo
de oferecer reﬂexões como expressão da caridade em vista das eleições
deste ano. O caderno é fruto do trabalho de um conjunto de organismo
da Igreja no Brasil, entre os quais, as
Comissões Episcopais Pastorais para
o Laicato e para a Ação Sociotransformadora da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB).
Entre os temas tratados, o projeto
retoma questões das encíclicas Laudato Sí’ e Fratelli Tutti, e da exortação
pós-sinodal Evangelii Gaudium, que
tratam da alegria do Evangelho, do
cuidado com a casa comum e também
abordam a política como decorrência
ética do mandamento do amor.
O caderno “Encantar a Política”
é voltado para as pessoas atuantes nas comunidades e paróquias,
como animadores de celebrações,
catequistas, ministras e ministros
da Palavra, participantes de grupos
e movimento, e agentes de pastoral
em geral. O caderno pode ser baixado no site da CNBB.

Imagens: Vatican News

38º viagem
apostólica do
papa será no
Canadá
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Foto: Comunidade Shalom

VIDA CRISTÃ

AURINILTON FILHO (NIL)
Responsável local da missão Shalom

A

Comunidade Católica Shalom – Associação Privada Internacional
de Fiéis –, com o apoio de nossa Arquidiocese, realizou dos dias
20 a 22 de maio, no Teatro do Colégio Marista, em Goiânia, o I
Congresso Mariano, que teve como tema: “Eis a tua Mãe” (Jo 19,27).
O presente evento Mariológico teve sua abertura no dia 20, com a Santa
Missa no Santuário-Basílica Sagrada Família, tendo o Padre Divino como
celebrante, contando com a participação dos membros da Comunidade
Shalom, dos palestrantes, dos participantes e de todo o povo de Deus.
Nesta primeira edição, o evento teve no seu formato duas propostas: pelas
manhãs, o Tema Geral, enquanto que, pelas tardes, os Workshops.
No intuito de bem formar o povo de Deus acerca da doutrina,
espiritualidade e devoção Mariana, a programação do evento buscou
aprofundar os principais documentos da Igreja relacionados a Nossa
Senhora, sobretudo no que se referem aos Dogmas. A partir da Palavra
de Deus, dos Documentos Pontifícios, da Patrística, de livros e escritos
diversos de autores Marianos, dentre eles, São Luís Grignion de Montfort,
São Bernardo, Santo Afonso de Ligório, dentre outros, a organização do
evento distribuiu inúmeros palestrantes em diversos workshops, levando
cada participante a perceber o caminho que o Senhor queria de cada um
deles em vista da sua missão na sociedade e na Igreja. Desta forma, os
workshops marianos foram: “Os Dogmas e as Devoções Marianas, tesouros do
céu para a vida e a fé” (aspecto doutrinal); “Nossa Senhora, modelo de mulher,
mãe e educadora da fé e das virtudes” (aspecto da família); e, por ﬁm, “Nossa
Senhora, o Espírito Santo e a Nova Evangelização” (aspecto kerigmático). O
tema geral do evento, por sua vez, foi ministrado num primeiro momento
de forma virtual e ao vivo pela cofundadora da Comunidade Shalom, a
Sra. Emmir Nogueira, que acometida por uma enfermidade não pode se
fazer presente. Duas outras palestras foram aplicadas em substituição
a cofundadora, tendo à frente Gabriella Dias (representante do Brasil na
Charis Internacional perante a Santa Sé) e Aurinilton Filho (responsável
local da missão Shalom). Além das temáticas voltadas aos participantes
adultos, as crianças receberam um espaço interativo com programação
direcionada para a oração, adoração, meditação dos mistérios do Santo
Rosário, evangelização e lazer.
No desejo de construir e vivenciar o evento a partir das características
da Sinodalidade – tema tão querido ao Santo Padre o Papa Francisco
e ao nosso Arcebispo Metropolitano, Dom João Justino – a comissão

organizadora do evento procurou agregar em seu quadro de palestrantes
os mais variados carismas e vocações, dando a conﬁguração da ‘diversidade
na unidade’, a marca diferenciada desta primeira edição. A presença de
Dom João Justino no encerramento do Congresso, presidindo a Celebração
Eucarística, levou-nos a perceber que quando juntos caminhamos, somos
mais e melhores discípulos de Cristo, assim como foi sua Mãe, a primeira e
perfeita discípula.
Assim sendo, podemos certamente aﬁrmar que essa primeira edição
do Congresso Mariano deu-nos o entendimento de que Nossa Senhora é
aquela que vem sempre um passo atrás do Seu Filho Jesus, que ela é a ‘toda
pequena’ e que, com seu manto de caridade, envolve todos nós e o mundo,
pois nela não há nada de estático, mas de movimento, de comunhão
e unidade, porque sendo ela a cheia de caridade, é inﬂamada pela mais
perfeita Caridade Divina, colocando-se sempre em movimento de Amor a
Deus e ao próximo, levando-nos assim a adentrar e seguir nesta Procissão
do Amor.
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LEITURA ORANTE

“E depois voltaram para Jerusalém, com grande alegria” (Lc 24,52)
VINÍCIUS GUSTAVO NASCIMENTO OLIVEIRA
(Seminarista da Diocese de Itumbiara – Go)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

Caro irmão e irmã, estamos nos últimos
dias do Tempo Pascal, e o Evangelho deste
domingo nos remete às últimas instruções
de Jesus e sua ascensão ao Céu. Portanto,
na primeira parte do Evangelho, em seu
discurso de despedida, Jesus, recorda
aos discípulos que eles são testemunhas
da Paixão, Morte e Ressurreição, e que
agora, sob o auxílio do Divino Espírito, são
enviados em missão para dar testemunho
de tudo o que viram e ouviram de Jesus,
convidando os povos a fazerem uma
experiência pessoal com Cristo Jesus,
como eles assim tiveram, e os levar a
uma verdadeira conversão, acreditando
na Bondade do Senhor que perdoa os
pecados. Desse modo, na segunda parte
do Evangelho, São Lucas narra que Jesus,
antes de subir ao Céu, erguendo as mãos,
abençoa os seus discípulos. Essa bênção

indica uma graça que o Senhor lhes confere
para que sejam perseverantes na missão de
anunciar a redenção em todo o mundo.
A partir deste texto bíblico, recordemos,
meu irmão e minha irmã que, pelo batismo,
fazemos parte da Igreja, que por natureza
é missionária (Ad Gentes, 2). Recebemos a
missão de dar testemunho das maravilhas
que o Senhor realiza em nossa vida, assim
como os primeiros discípulos ﬁzeram, e por
isso, “voltaram para Jerusalém com grande
alegria” (Lc 24,52). Quando compreendemos
nossa vocação de batizados, o anúncio do
Evangelho não nos torna um peso, mas
motivo de nossa alegria. Pois “conhecer
Jesus é o melhor presente que qualquer
pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o
melhor que ocorreu em nossas vidas. Fazêlo conhecido com nossa palavra e obras é
nossa alegria” (Documento de Aparecida, 29).
Sejamos ﬁéis à nossa missão de discípulos
e discípulas anunciadores da Alegria do
Evangelho: Jesus morreu, mas Ressuscitou
por amor a cada um de nós.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 24,46-53 (página 1463, Bíblia Edições CNBB)
Passos para a leitura orante:
1. Ambiente de oração: Encontre um espaço que te proporcione rezar e meditar a
Palavra de Deus.
2. Leitura atenta da Palavra: Reze pedindo a presença do Espírito Santo, para que
Ele te auxilie numa leitura atenta da Palavra divina.
3. Meditação: Escreva, se possível, o Evangelho, sublinhando as palavras que mais
te chamaram atenção. Repita essas palavras em voz alta, para que elas adentrem a
tua mente e o teu coração.
4. Oração: Depois, faça uma oração de louvor e de agradecimento pelo momento
que Deus te proporcionou. Se possível, escreva também a sua oração.
(Solenidade da Ascensão do Senhor, Ano C – Liturgia da Palavra: At 1,1-11; Sl 46,23.6-7.8-9(R.6); Ef 1,17-23; Lc 24,46-53.)
LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: At 19,1-8; Sl 67(68); Jo 16,29-33. 3ª-f.: Visitação de Nossa Senhora, festa – Sf 3,14-18; Is 12; Lc
1,39-56. 4ª-f.: At 20,28-38; Sl 67(68); Jo 17,11b-19. 5ª-f.: At 22,30.23,6-11; Sl 15(16); Jo 17,20-26. 6ª-f.: At 25,13b-21; Sl 102(103);
Jo 21,15-19. Sábado: At 28,16-20.30-31; Sl 10(11); Jo 21,20-25. Domingo: Solenidade de Pentecostes – At 2,1-11; Sl 103(104); lCor
12,3b-7.12-13 ou Rm 8,8-17; Jo 20,19-23 ou Jo 14,15-16.23b-26.

ACOMPANHE

COBERTURA COMPLETA
na próxima edição do Jornal

