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Arquidiocese de Goiânia

PALAVRA DO ARCEBISPO

E

m visita a uma das comunidades do
interior da Arquidiocese de Montes
Claros, fui abordado por um senhor
que me relatou sua experiência missionária de animação das famílias. Ao
ﬁnal da conversa ele me disse: “Não
é assim que o Papa Francisco pede
pra gente ser, uma Igreja em saída?”
Suas palavras atestavam que o maDOM JOÃO JUSTINO
gistério
de Francisco chega aos rinArcebispo Metropolitano de Goiânia
cões do Norte de Minas. E mais, há
acolhida e recepção dos ensinamentos do Papa que consegue
animar muitos católicos como “batizados e enviados”.
A primeira vez em que essa proposta de Igreja em saída
apareceu ligada ao Papa Francisco foi no seu breve discurso
numa das congregações gerais prévias à realização do conclave de 2013. O então Cardeal Jorge Mario Bergoglio, arcebispo
de Buenos Aires, tomou a palavra para delinear a situação
da Igreja naquele momento e o perﬁl do futuro papa. Suas
anotações, num pequeno pedaço de papel, foram entregues
ao Cardeal Jaime Ortega, de Havana, que após o resultado
do conclave tornou pública a intervenção de Bergoglio. Eram
anotações de quatro pensamentos. Transcrevo literalmente
as palavras do então Cardeal Bergoglio, que são elucidativas
para se compreender as características deste pontiﬁcado:
“1. Evangelizar supõe zelo apostólico. Evangelizar supõe
na Igreja a parrésia de sair de si mesma. A Igreja está chamada
a sair de si mesma e ir às periferias, não só às geográﬁcas, mas
também às periferias existenciais: as do mistério do pecado,
da dor, da injustiça, da ignorância e recusa religiosa, do pensamento, de toda miséria.
2. Quando a Igreja não sai de si mesma para evangelizar,
torna-se autorreferencial e então adoece (cf. a mulher encurvada sobre si mesma do Evangelho). Os males que, ao longo
do tempo, se dão nas instituições eclesiais têm raiz na autorreferencialidade, um tipo de narcisismo teológico. No Apocalipse, Jesus diz que está à porta para entrar… Mas penso
nas vezes em que Jesus bate do lado de dentro para que o
deixemos sair. A Igreja autorreferencial quer Jesus dentro de
si e não o deixa sair.
3. A Igreja, quando é autorreferencial, sem se dar conta,
crê que tem luz própria; deixa de ser o mysterium lunae e dá
lugar a esse mal tão grave que é a mundanidade espiritual
(segundo De Lubac, o pior mal que pode acontecer à Igreja).
Esse viver para se dar glória uns aos outros. Simpliﬁcando: há
duas imagens de Igreja: a Igreja evangelizadora que sai de si,
a Dei Verbum religiose audiens et ﬁdenter proclamans, ou a Igreja
mundana, que vive em si, de si e para si. Isso deve iluminar
as possíveis mudanças e reformas que tenha de fazer para a
salvação das almas.
4. Pensando no próximo Papa: um homem que, a partir da
contemplação de Jesus Cristo e da adoração de Jesus Cristo,
ajude a Igreja a sair de si rumo às periferias existenciais, que
a ajude a ser a mãe fecunda que vive da “doce e confortadora
alegria de evangelizar”.
O escolhido para colocar em prática esse programa foi o
próprio Cardeal Bergoglio, eleito no conclave em 13 de março de 2013. Compreende-se porque o Papa insiste em falar de
uma “Igreja em saída” e, inclusive, propor um mês missionário
extraordinário. Viva o Papa Francisco! Viva a Igreja em saída!
Trecho do livro “Diakonia da Palavra”, de Dom João Justino de
Medeiros Silva.

Foto: Rúdger Remígio

Por que o papa fala de
“Igreja em saída”?

Editorial

Neste domingo, dia 5 de junho,
nós celebramos a vinda do Espírito
Santo, a Solenidade de Pentecostes.
Você vai ler na matéria de capa que
essa solenidade acontece 50 dias após
a Páscoa do Senhor. Ela é uma das
três maiores festas que celebramos
na nossa vida cristã, juntamente ao
Natal do Senhor e a Páscoa. Em 2000,
na Vigília de Pentecostes, São João
Paulo II disse em sua homilia: “É o
Espírito que distribui as ‘sementes do
Verbo’ nos vários costumes e culturas,
dispondo as populações das mais
diversas regiões a receberem o anúncio
evangélico. Esta consciência não pode

Boa leitura!
#somosum

Prestação de contas
Durante a Quaresma deste ano, a Arquidiocese de Goiânia realizou
duas coletas: a Coleta da Solidariedade e a Coleta para os Lugares Santos.
A Coleta da Solidariedade aconteceu em todas as celebrações do Domingo
de Ramos, dia 10 de abril. Do valor arrecadado, 60 % são destinados ao
Fundo de Solidariedade da Arquidiocese e 40 % serão enviados ao Fundo
Nacional de Solidariedade da CNBB.

93,6%

6,4%

Paróquias que enviaram

117

Paróquias que ainda não enviaram

8

Total arrecadado até o momento: R$ 221.973,84
60% da Arq. + 40% para FNS

A Coleta para os Lugares Santos aconteceu nas missas da Ceia do
Senhor, dia 14 de abril, Quinta-Feira Santa. O valor arrecadado será
repassado integralmente ao Comissariado da Terra Santa.

88%

12%

Paróquias que enviaram

110

Paróquias que ainda não enviaram

15

Total arrecadado até o momento: R$ 72.784,09
100% para Terra Santa

Arcebispo de Goiânia: Dom João Justino de Medeiros Silva
Bispo Auxiliar: Dom Levi Bonatto
Arcebispo Emérito: Dom Washington Cruz
Coordenadora de Comunicação: Talita Salgado (MTB 2162 GO)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Larissa Costa (MTB 3989/GO)
Redação: Edmário Santos Felipe, Fernanda Freitas,
Gabriela Rodrigues, Larissa Costa, Marcos Paulo Mota,
Suzany Marques e Talita Salgado

deixar de suscitar no discípulo de
Cristo uma atitude de abertura e de
diálogo em relação às pessoas que
têm convicções religiosas diferentes”.
Nesta edição, você vai ver como
foi o 11º Totus Tuus, que arrecadou
nove toneladas de alimentos e teve a
participação de milhares de pessoas.
Lê também sobre a Santa Missa com
Comunicadores presidida por Dom
João Justino, em comemoração ao
56º Dia Mundial das Comunicações
Sociais.

Revisão: Danila Mello
Diagramação: Ana Paula Mota
Fotografias: Rudger Remígio e colaboradores

ERRATA

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

Na edição 418 do Encontro Semanal, na matéria sobre a Festa de Nossa Senhora Auxiliadora,
onde se lê: “Sueli Machado de Oliveira”, “leia-se Sueli Maria Machado”.
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Bispos ministram
Sacramento da Crisma

Imagem de Nossa
Senhora de Fátima
visita as paróquias

Está presente em Goiânia, desde o ﬁnal do
mês de maio, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima, vinda de Portugal.
Ela continua em nossa Arquidiocese por
dois meses e vai visitar diversas paróquias.
No sábado, dia 4, ela estará na Pontifícia
Universidade Católica de Goiás no período da manhã, e depois vai para a Paróquia
Universitária São João Evangelista. No dia
5, ela segue em peregrinação para o Santuário-Basílica Sagrada Família. A programação completa da peregrinação de Nossa
Senhora de Fátima pode ser acompanhada
pelo site da Arquidiocese de Goiânia ou
em nossas redes sociais.

No último sábado, 28 de maio, Dom Levi
Bonatto, bispo auxiliar da Arquidiocese de
Goiânia, ministrou o Sacramento da Crisma na
Paróquia Sagrados Estigmas e Santo Expedito.
No mesmo dia, o arcebispo metropolitano,
Dom João Justino, ministrou o sacramento na
Paróquia Santo Hilário. No dia 29 de maio,
Solenidade da Ascensão do Senhor, Dom Levi
presidiu Santa Missa e ministrou o Sacramento
da Crisma para 26 jovens da Paróquia Nossa
Senhora Aparecida, localizada no Conjunto
Primavera.

Vigília de Pentecostes
Dom João Justino convida todos para participar da Vigília de
Pentecostes deste ano, que acontecerá no dia 4 de junho, às 22h, na
Paróquia Universitária São João Evangelista.
“O Tempo Pascal está chegando ao ﬁm e ele se conclui com a grande
Solenidade de Pentecostes. Conto com a sua presença! Preparemos e
celebremos o Dom do Espírito!”

Igreja lança campanha emergencial #SOS Recife
Diante das fortes chuvas que atingem a região metropolitana de Recife, a Arquidiocese
de Olinda e Recife, Cáritas Arquidiocesana de Olinda e Recife e Cáritas Brasileira
Nordeste 2, lançaram a campanha emergencial “#SOS Recife e Região metropolitana:
solidariedade que transforma”. A ação visa arrecadar alimentos não perecíveis,
materiais de limpeza, produtos de higiene, colchões e lençóis. As doações poderão ser
feitas pela Chave PIX: 29420681000129 (CNPJ), ou por depósito em conta: Banco do
Brasil – Agência 5740-1 – Conta corrente: 60.691-0 (Cáritas Arquidiocesana de Olinda
e Recife).

Santa Missa pelos comunicadores
TALITA SALGADO

N

o último domingo, 29, dia em que a Igreja celebrou a Solenidade
da Ascensão do Senhor, também ocorreu a celebração do 56º Dia
Mundial das Comunicações Sociais (DMCS) na Catedral Metropolitana. A missa foi presidida pelo arcebispo Dom João Justino, concelebrada pelo Pe. Carlos Gomes e pelo Pe. Rafael Vieira, CSsR; e contou
com presença de agentes da pastoral da comunicação de diversas paróquias
de nossa Arquidiocese e comunicadores, em especial das mídias católicas.
Este ano o tema para o DMCS foi “Escutar com o ouvido do coração”. Em
sua homilia, Dom João citou o livro de Reis, o qual inspirou a escolha do
tema por meio da passagem de Salomão, que, ao pedir sabedoria a Deus,
deﬁne-a como ter um coração que escuta.
O arcebispo ressaltou que a escuta é fundamental para o discernimento
e para a tomada de decisões. Quase ao ﬁnal, ele pediu a Deus que concedesse a todos um coração que escuta, que dê atenção ao discernimento a
partir de escutas, tantas vezes quantas forem necessárias, “a ﬁm de que no
discernimento nos aproximemos o máximo possível de testemunhar a verdade e o amor, que é o mandamento maior
de Jesus”. Dom João ainda falou que,
diante da pressa do mundo e da veloci“...que no discernimento
dade dos meios, tenhamos calma para
nos aproximemos o
discernir, evitando disseminar notícias
falsas que possam gerar discriminamáximo possível de
ção e violência. Devemos promover a
testemunhar a verdade
paz! Encerrando, o arcebispo enfatie o amor, que é o
zou, “Se não ouvimos bem, fazemos
mandamento maior
o mal. Temos a chance de discernir.
de Jesus”.
O Espírito nos ajuda a discernir, mas
Ele pede de nós: escutai”.
Ao ﬁnal da celebração, a equipe
do Vicariato para Comunicação distribuiu
bótons aos comunicadores presentes, como lembrança permanente do tema.

Fotos: Rúdger Remígio
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Totus Tuus reúne milhares de fiéis
O evento contou com a presença da Imagem Peregrina de
Nossa Senhora de Fátima

SUZANY MARQUES

Santa Missa

Fotos: Rúdger Remígio

A Santa Missa foi celebrada pelo arcebispo da Arquidiocese de Goiânia,
Dom João Justino. Para ele, eventos como esse trazem a união para a
comunidade católica. “A importância, sem dúvidas, é sempre o horizonte
evangelizador, a oportunidade de nos encontrarmos num grupo tão grande
de pessoas que pertencem às nossas comunidades, e podem, num evento
como esse, com essas características, reavivar o seu coração”, explica ele.
Para Dom João Justino, a presença da Imagem Peregrina de Nossa
Senhora de Fátima no Totus Tuus é de grande valia, já que a devoção católica
também é baseada nos ensinamentos de Nossa Senhora. Ele ressalta ainda
que devemos voltar nosso coração à mensagem de Fátima, que é um
apelo à adoração, à oração, à penitência e à conversão. “São mensagens
de profunda sintonia com o Evangelho. Ao receber a Imagem Peregrina
de Fátima, recordamos essa mensagem e reavivamos no coração o nosso
compromisso de trilhar o mesmo caminho”.

D

epois de dois anos de restrições, devido ao avanço da Covid-19,
aconteceu neste sábado, dia 28, no Ginásio Goiânia Arena, o evento
Totus Tuus. A edição reuniu milhares de pessoas e arrecadou nove
toneladas de alimentos, que serão distribuídos para entidades de
caridade.
Às 12h, os portões se abriram, mas várias pessoas já se encontravam na
porta do ginásio. Às 13h30, o padre Marcos Rogério, da Paróquia Nossa
Senhora da Assunção, e o Cura da Catedral de Goiânia, padre Carlos Gomes,
subiram ao palco para um show musical. O compositor da música tema
do evento, Neri Neto, e a ex-participante do The Voice, Isabella Arantes,
também participaram da apresentação.
Para o compositor da canção tema do Totus Tuus, Nery Neto, a música
“És bem-vinda” é motivo de alegria e também uma bênção. “Essa canção
é motivo de muita alegria no meu coração. Padre Marcos fez uma ligação
falando que teríamos o Totus Tuus e precisava de uma música cheia da
graça. No entanto, ele precisava da música em três dias. Aí eu falei, padre
não tem como, eu preciso do Espírito Santo, preciso da unção para escrever.
E eu tive a graça de receber esse presente de Nossa Senhora, de escrever
essa canção para o Totus Tuus, ‘És bem-vinda’”. Além disso, ele explicou
que a canção é de grande importância na sua missão pastoral e na sua vida
proﬁssional.
Após a apresentação dos padres, a apresentadora Ana Clara Rocha e
seu esposo, o cantor Ítalo Poeta, subiram ao palco para um momento de
oração e muita música. Ao ﬁm do show, eles receberam as pessoas para um
momento de fotos. Gabriela Pereira e seu esposo Flávio Heitor, da cidade
de Silvânia, estiveram no evento levando os dois ﬁlhos. Gabriela explicou
que frequenta a Paróquia Assunção e a ida ao evento foi para agradecer
uma graça alcançada, pela vida do ﬁlho mais novo, por intercessão de
Nossa Senhora.
Às 15h, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima chegou ao
Ginásio. Vale lembrar que antes de vir ao Brasil, a Imagem estava em
peregrinação pela Ucrânia, em intenção pelo ﬁm da guerra que assola o país.
Ela foi recebida no Goiânia Arena com muita emoção. As pessoas choravam,
pediam e agradeciam pelas graças recebidas. O padre Marcos Rogério
explicou que a vinda da Imagem Peregrina foi quase um presente pois,
inicialmente, era impossível a vinda dela. “Eu costumo dizer que não fomos
nós que convidamos Nossa Senhora, foi ela que quis vir a Goiânia”, diz.
O terço mariano foi rezado pelo escritor católico Pedro Siqueira, que
sempre vem a cidade para eventos marianos. De acordo com o escritor,
Goiânia é uma das cidades mais marianas do Brasil, e depois de dois anos
de restrições, rezar com todos esses ﬁeis foi um momento muito grandioso,
cheio de amor. “Foi muito bom ver esse amor nosso, entre nós, de Deus
para conosco, e de nós para Deus”, destacou.

Encerramento do evento
O cantor Tony Allysson foi responsável por fechar com chave de ouro
o Totus Tuus 2022. O compositor da música “Poderoso Deus” falou da
alegria de estar no evento e disse como se sentiu por ser responsável pelo
encerramento da grande festa. “Ver o Goiânia Arena lotado de pessoas para
rezar e para adorar a Deus é lindo demais. Meu coração está em festa”.
O padre Marcos Rogério também participou do show e deu a bênção
de encerramento. Ele falou da emoção que o evento trouxe ao seu coração.
“É um grande presente de Deus para nós, para nossa Arquidiocese, para
nossa Igreja. Sobretudo por abrir o nosso coração para acolher a nossa mãe,
no evento que nos ajuda a olhar para Nossa Senhora, contemplando o seu
ﬁlho. É uma felicidade enorme”, disse ele.
O sacerdote convidou quem não participou do evento, para que participe
da edição do ano que vem, falando de uma maneira bem característica com
a qual costuma falar aos ﬁéis. “‘Criatura’, você que não veio, perdeu, mas
prepara o coração. No próximo ano vamos vir com força total, para uma
grande celebração do amor e da presença de Nossa Senhora”, convidou ele.
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CAPA

De�amai em nós o� vo�so� sete dons

MARCOS PAULO MOTA

para sugerir a Nicodemos a novidade transcendente daquele
que é pessoalmente o Sopro de Deus, o Espírito divino.
Por outro lado, Espírito e Santo são atributos divinos comuns às três Pessoas divinas. Ao juntar
os dois termos, a Escritura, a Liturgia e a
linguagem teológica designam a Pessoa
inefável do Espírito Santo, sem equívoco possível com os outros empregos
dos termos ‘espírito’ e ‘santo’”.
Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia,
costuma dizer, nas celebrações
do Sacramento da Conﬁrmação, que, em todos os momentos, devemos louvar a Deus
pelo Espírito Santo que ele nos
deixou, bem como devemos
colocar os dons deste Espírito
em prol das nossas ações, sejam elas no trabalho, na escola,
na família e principalmente na
comunidade.
Nas celebrações da Crisma,
o bispo e os presbíteros concelebrantes impõem as mãos sobre os
crismandos e fazem a seguinte oração: “Deus todo-poderoso, Pai de nosso
Senhor Jesus Cristo, que, pela água e pelo
Espírito Santo, destes uma vida nova a estes
vossos servos, e os libertastes do pecado, enviai
sobre eles o Espírito Santo Paráclito; dai-lhes, Senhor,
o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho
e de fortaleza, o espírito de ciência e de piedade, e enchei-os do espírito
do vosso temor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus
convosco na unidade do Espírito Santo”.
Imagem: Reprodução/Internet

A

Solenidade de Pentecostes acontece 50 dias após celebrarmos a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Em Pentecostes, celebramos o dom do Espírito Santo, enviado por Deus à Igreja,
cumprindo a promessa de Jesus aos seus discípulos, como está descrito nos Atos dos
Apóstolos (1,8) “recebereis o poder do
Espírito Santo que virá sobre vós, para
serdes minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria, e até
os conﬁns da terra”.
Depois da Ascensão de Cristo,
não havia mais a presença física de
Jesus entre os discípulos e a comunidade. Assim, ﬁcaram com medo
porque ainda eram perseguidos
pelos que cruciﬁcaram e mataram
Jesus. No entanto, o Evangelho de
São João (14, 15-18) nos garante
que o Pai nos enviará o Defensor
que ﬁcará para sempre conosco.
O Catecismo da Igreja Católica fala sobre o Espírito Santo no
terceiro capítulo da Proﬁssão da Fé
Cristã, a partir do número 683 até o
747. O parágrafo 685 diz o que professamos ao acreditar no Espírito Santo:
“Crer no Espírito é, portanto, professar
que o Espírito Santo é uma das Pessoas da
Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai
e ao Filho, adorado e gloriﬁcado com o Pai e o
Filho”. O parágrafo 691 explica sobre o nome próprio da terceira pessoa da Santíssima Trindade, “Espírito Santo”, “este é o nome próprio daquele que adoramos
e gloriﬁcamos com o Pai e o Filho. A Igreja recebeu este nome do
Senhor e professa-o no Batismo dos seus novos ﬁlhos”.
O termo “Espírito”, traduzido do termo hebraico “Ruah”, signiﬁca sopro, ar, vento. “Jesus utiliza precisamente a imagem sensível do vento

OS DONS DO ESPÍRITO SANTO SEGUNDO O PAPA FRANCISCO
SABEDORIA: “Não se trata simplesmente da sabedoria humana,
que é fruto do conhecimento e da experiência, mas consiste na graça de
ver tudo aos olhos de Deus”.
ENTENDIMENTO: “Não se trata da inteligência humana, da
capacidade intelectual de que podemos ser mais ou menos dotados.
Ao contrário, é uma graça que só o Espírito Santo pode infundir e
que suscita no cristão a capacidade de ir além do aspecto externo da
realidade e tentar conhecer as profundidades do pensamento de Deus e
do seu desígnio de salvação”.

TEMOR DE DEUS: “Não signiﬁca ter medo de Deus. Sabemos que
Deus é Pai e nos ama, quer a nossa salvação e nos perdoa sempre; por
isso, não há motivo para ter medo dele! Ao contrário, o temor de Deus
é o dom do Espírito que nos recorda como somos pequenos diante de
Deus e do seu amor, e que o nosso bem está no nosso abandono com
humildade, respeito e conﬁança nas suas mãos”.

CONSELHO: “Através do Dom do Conselho é o próprio Deus,
com o seu Espírito, que ilumina o nosso coração, fazendo com que
compreendamos o modo justo de falar e de nos comportarmos, e o
caminho que devemos seguir”.

PIEDADE: “O Dom da Piedade, não se identiﬁca com a compaixão
por alguém, a piedade pelo próximo, mas indica a nossa pertença a
Deus e o nosso vínculo profundo com Ele, um elo que dá sentido à toda
a nossa vida e que nos mantém ﬁrmes, em comunhão com Ele, até nos
momentos mais difíceis e atormentados”.
CIÊNCIA: “A ciência que deriva do Espírito Santo não se limita ao
conhecimento humano: trata-se de um dom especial, que nos leva
a entender, através da criação, a grandeza e o amor de Deus e a sua
profunda relação com cada criatura”.

Imagem: Jovens Conectados / Reprddução: internet

FORTALEZA: “O Dom da Fortaleza é uma verdadeira ajuda, dános força, liberta-nos também de tantos impedimentos. Ao recebermos
este dom, o Espírito Santo liberta o terreno do nosso coração, liberta-o
do torpor, das incertezas e de todos os temores que podem detê-lo, de
modo que a Palavra do Senhor seja posta em prática, de forma autêntica
e jubilosa”.
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Imagem: CNBB

No encerramento de maio,
mês dedicado a Maria, o
Santo Padre rezou a oração
do Terço diante da imagem
de Nossa Senhora Rainha da
Paz, localizada na Basílica de
Santa Maria Maior, em Roma.
Em comunicado, o Pontifício
Conselho para a Promoção da
Nova Evangelização informou
que o intuito do papa foi
“oferecer um sinal de esperança
ao mundo que sofre com o conﬂito na Ucrânia e que está profundamente ferido
pela violência dos muitos teatros de guerra ainda ativos”.
Em comunhão com os envolvidos em eventos trágicos da guerra, foram
convidados um grupo de capelães militares com suas respectivas corporações e
uma família ucraniana, para rezarem as dezenas do Rosário com o papa. Também
foram envolvidos vários santuários internacionais espalhados pelo mundo.

Imagens: Vatican News

No último domingo, dia 29 de maio, o Papa
Francisco fez o anúncio de 21 novos cardeais que
serão criados no Consistório realizado no dia
27 de agosto. Na lista aparece o nome de dois
bispos brasileiros: Dom Leonardo Ulrich Steiner,
arcebispo de Manaus (AM); e Dom Paulo Cezar
Costa, arcebispo da Arquidiocese de Brasília (DF).
Ao ﬁnal do anúncio, o Santo Padre pediu orações
pelos novos cardeais, para que eles o ajudem no
seu “ministério de Bispo de Roma para o bem de
todo o ﬁel Povo Santo de Deus”.
Em entrevista coletiva, Dom Leonardo Steiner
falou da alegria em ver que a Amazônia não ﬁcou
esquecida e também sobre a nova responsabilidade
que assume na Igreja. “Eu me alegro de poder
participar agora mais intensamente da construção
dessa Igreja que deseja ser um Igreja cada vez mais
missionária, cada vez mais presente e uma Igreja
cada vez mais viva”.
Dom Paulo Cezar Costa declarou que foi
surpreendido pelo Pontíﬁce, pois não houve um
comunicado antes. Em entrevista, ele disse que se
tornou padre por vocação, pois sempre quis ser
um servidor. “Desde o início do meu ministério
eu reﬂito muito sobre o papel do ministério como
serviço e da Igreja como servidora, e o papa tem me
chamado para servir: servi como auxiliar no Rio de
Janeiro, depois servi como bispo de São Carlos, e
agora, aqui em Brasília como arcebispo, e o papa me
pede para servir também no colégio cardinalício.
Quero ser um servidor do povo de Deus, desgastar
minha vida servindo como Jesus Cristo serviu,
servindo como Maria serviu”, concluiu.

Papa finaliza mês dedicado a Maria com
oração do Terço

Santo Padre continua suas catequeses
sobre velhice
“Não me abandone quando minhas
forças declinarem” (Sl 71,9). Esse foi o
tema da Catequese do Papa Francisco,
na Audiência Geral da última quarta-feira, dia 1º de maio. O Santo Padre explica que a prece encontrada no Salmo
71 nos encoraja “a meditar sobre a forte
tensão que habita a condição da velhice,
quando a memória das diﬁculdades superadas e das bênçãos recebidas é posta
à prova da fé e da esperança.
Em sua catequese, o papa também
fala sobre a cultura do descarte na sociedade, em que “os idosos são postos
de lado” e que não faltam aqueles que se aproveitam da idade para os enganar
ou para os intimidar de mil maneiras. Essa cultura acontece até mesmo nas famílias. “Os idosos descartados, abandonados nas casas de repouso, sem que os
ﬁlhos os visitem, ou quando vão, fazem-no poucas vezes por ano”.
Leia a Catequese do Papa no site da Santa Sé.

Brasileiros são nomeados para a Congregação
para o Culto Divino
Na quarta-feira, 1º de junho, o Papa Francisco nomeou quatro bispos brasileiros para a Congregação
para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Entre os bispos, estão o cardeal Orani João Tempesta,
arcebispo de São Sebastião (RJ); Dom Ilson de Jesus Montanari, secretário da Congregação para os Bispos;
Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre (RS); e Dom Edmar Peron, bispo de Paranaguá (PR).
A Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos trata sobre tudo que diz respeito
à Sé Apostólica, sobre a promoção e regulamentação da Liturgia e, em primeiro lugar, dos Sacramentos.
Cabe também ao Dicastério, promover a pastoral litúrgica, sobretudo na celebração da Eucaristia, dos
demais sacramentos e sacramentais, da celebração dominical e demais festas do ano litúrgico e da Liturgia
das Horas.

Imagens: Vatican News

Dois bispos brasileiros são
elevados a cardeal
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VIDA CRISTÃ

A ESPERANÇA
Foto: Rúdger Remígio

como perspectiva pastoral para a comunicação
MARCUS TULLIUS
Mestrando em Comunicação Social pela PUC Minas,
coordenador-geral da Pascom Brasil e membro do Grupo de
Reflexão em Comunicação da CNBB.

A

pandemia do novo coronavírus deu visibilidade ao trabalho desenvolvido à Pastoral da Comunicação e a necessidade de
tê-la articulada nas realidades eclesiais.
Depois de dois anos intensos de trabalho, ainda
é preciso aprimorar o sentido de comunicar na
Igreja e corresponder, para além da técnica, à necessidade humana. O comunicador cristão, pela
sua ação, se torna um mantenedor da esperança,
especialmente diante de cenários de instabilidade.
Assim, gostaria de compartilhar quatro conselhos
para praticar a esperança como perspectiva pastoral para a comunicação.

Buscar intimidade com a Palavra de Deus:
a partir da consciência do discipulado e da missão,
o comunicador cristão deverá ser um mistagogo,
deixando-se renovar continuamente pelo Espírito em
busca da verdadeira intimidade com Deus. Cuidado
para não ser algo puramente intimista, fugindo da dimensão comunitária, ou algo superﬁcial. A intimidade alimenta-se no encontro contínuo com a Palavra e
com a Eucaristia.

Reencantar-se pela escuta e pelo outro:

atualmente, a dimensão mais perdida
(e ao mesmo tempo mais essencial)
da comunicação é a escuta. Buscamos
constantemente aperfeiçoar a fala em
detrimento da escuta. Diante disso, o
outro vai sendo apequenado e reduzido a mais um. Na pastoral vivida no
ambiente digital, também é preciso
abrir-se à realidade da escuta. Mais
do que oferecer respostas prontas aos
algoritmos, é preciso oferecer ouvidos
atentos capazes de discernir os verdadeiros anseios das pessoas.

Ter consciência de ser uma pastoral
transversal:

na medida em que os eixos da Pastoral
da Comunicação (formação, articulação,
produção e espiritualidade) são bem vividos de maneira harmônica, eles dão
sustentação às demais ações da comunidade, paróquia ou diocese. Perceber a
integração e interligação dos eixos ajuda a promover uma pastoral mais fortalecida e também colabora de maneira
mais efetiva para a pastoral orgânica,
mediante a característica da transversalidade. Esta característica deve ser muito bem assimilada pelos agentes, pois a
Pastoral da Comunicação não encerra
em si as suas atividades. Ela é a pastoral
do serviço, está para as demais atividades evangelizadoras.

Valorizar gestos de solidariedade e
partilha:

o agente de Pastoral da Comunicação,
no ato de esperançar, deve ser um alimentador dos gestos de solidariedade
e de partilha existentes em sua realidade eclesial. Para tanto, deve apoiar
ações caritativas promovidas pelas
pastorais sociais, dando ampla visibilidade ao exercício do Evangelho.
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LEITURA ORANTE

“Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados;
àqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos”
MURIEL QUEIROZ MARQUES
(Seminarista da Diocese de Bom Jesus da Lapa-Ba)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

E

stamos encerrando o Tempo Pascal,
tempo esse forte na nossa vida, ao
qual ﬁzemos a experiência com o
Ressuscitado. Hoje, portanto, celebramos o Pentecostes, o derramamento do
Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os
Apóstolos. Este que é um marco na Igreja nascente, que ainda hoje é importante
para nós. A Igreja não caminha só, o Espírito Santo está sobre ela.
O evangelho deste domingo nos apresenta o texto em que Jesus entra aonde os
discípulos estavam reunidos, se apresenta
no meio deles, sopra o Espírito Santo. Assim Jesus disse: “Recebei o Espírito Santo.

Aqueles a quem perdoardes os pecados,
ser-lhes-ão perdoados; àqueles aos quais
retiverdes, ser-lhes-ão retidos”. Jesus, portanto, dá aos discípulos toda a autoridade
do céu, ungindo-os com o Espírito Santo,
para anunciar o reino de Deus. Este, portanto é um marco na vida dos discípulos,
e da Igreja, acentuando que não estão só,
mas o Espírito de Deus está com eles.
Portanto, meu irmão e minha irmã,
os discípulos receberam de Jesus o Espírito Santo, o qual os auxiliou na missão.
A Igreja também recebeu o Espírito Santo, o qual o auxilia na missão do Reino
de Deus. Nós não estamos só, o Espírito
Santo está conosco. Assim, não tenhamos
medo, e deixemos que o Espírito possa
agir na Igreja e em nossas vidas.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Gn 3,9-15.20 ou At 1,12-14; Sl 86(87); Jo 19,25-34. 3ª-f.: 1Rs 17,7-16; Sl 4;

Mt 5,13-16. 4ª-f.: 1Rs 18, 20-39; Sl 15(16); Mt 5,17-19. 5ª-f.: 1Rs 18,41-46; Sl 64(65); Mt 5,20-26. 6ª-f.: 1Rs
19,9a.11-16; Sl 26(27); Mt 5,27-32. Sábado: At 11,21b-26.13,1-3; Sl 97(98); Mt 10,7-13. Domingo: 11° DTC
– Santíssima Trindade, solenidade – Pr 8,22-31; Sl 8; Rm 5,1-5; Jo 16,12-15.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Jo 20,19-23
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 de Pentecostes, Ano C – Liturgia da Palavra:
At 2,1-11; Sl 103 (104); 1Cor 12,3b-7.12-13; Jo 20,19-23.

ARQ. INDICA
Sugestão de livro
Este livro é uma exposição das grandes doutrinas de Mariologia
em sua relação com nossa vida interior. O autor não expõe opiniões particulares, mas tenta colocar em relevo a doutrina que é mais
comumente admitida entre os teólogos, notadamente entre os tomistas, esclarecendo-o, o máximo possível, pelos princípios formulados por Santo Tomás.

