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PALAVRA DO ARCEBISPO

Editorial

O tempo está
passando mais
depressa?

O

questionamento do título
acima, vez por outra, aparece
ou em nossos lábios ou nos
de outra pessoa. O ritmo da
vida, sobretudo a urbana, é cada vez
mais veloz e as pessoas têm a impressão de que o tempo passa com mais
rapidez. Não é verdade. Os segundos
e os minutos têm a mesma duração de
outrora. Uma história da medição do
DOM JOÃO JUSTINO
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
tempo pode ser objeto de pesquisa.
São identiﬁcados os relógios solares,
os de água (clepsidra) e as ampulhetas. Depois apareceram os
relógios mecânicos e, mais recentemente, os digitais. Se os relógios de bolso eram, outrora, símbolo da aristocracia, a popularização do relógio de pulso fez dele um instrumento de uso
constante e de acessibilidade universal.
O dia continua tendo 24 horas. E cada hora, 60 minutos. Cada
minuto tem 60 segundos. Tem-se a hora solar e a hora legal. E
os fusos horários, que estão a indicar a diferenciação da etapa
do dia em lugares diferentes. O tempo é fundamental para o
estudo de diversas ciências. Não há saber que o despreze.
No entanto, por que dizemos que o tempo está passando
mais depressa? Basta pouco para entender que o tempo não
passa mais depressa. Antes, o volume de atividades realizadas
em menor tempo produz a sensação de que ele se esvai com
grande rapidez. Determinante para essa sensação são os recursos tecnológicos cada vez mais ágeis na resolução do trabalho e
dos desaﬁos enfrentados pelo ser humano. Pense, por exemplo,
na diminuição do tempo gasto em viagens outrora feitas por
navios, trens ou ônibus e, hoje, por aviões. Pense, ainda, nos recursos tecnológicos da comunicação. Quanto tempo se empregava para uma carta cruzar os oceanos? Hoje, com um clique é
possível fazer uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. Tal realidade produz a sensação de que o tempo passa mais depressa.
Se de um lado os avanços da tecnologia, especialmente da
informática, diminuem distâncias e aceleram os contatos, de
outro lado o tempo existencial tem um ritmo diferente e não
pode ser apressado como é o desejo de alguns. A natureza é
objeto de muitas interferências do ser humano, mas é bastante
ciosa de seus ciclos, ainda que alguns aparentem alguma pequena mudança. A gestação humana, por exemplo, requer os
mesmos nove meses, ainda que uma criança prematura possa
sobreviver com os recursos de uma UTI neonatal, embora já
não se fale mais de tempo de resguardo da mãe. Uma pessoa
recém-operada, para a instalação de uma prótese numa de suas
pernas, pode ser estimulada a começar logo a se locomover com
o apoio de andadores.
É importante distinguir processos naturais, mesmo aqueles
que já recebem alguma inﬂuência tecnológica, dos processos
existenciais que parecem ter outra medição. Recordemos do
tempo do luto diante da perda da pessoa amada ou da maturação de uma pessoa conduzida a um novo status social.
Também a maturidade humana tem um outro ritmo de tempo.
Fala-se, hoje, até de um dinamismo de retardo da idade adulta,
identiﬁcado na postergação das opções deﬁnitivas, entre elas
o matrimônio. Uma coisa é certa: se a duração dos tempos é
a mesma, é preciso lucidez para não deixar que a sensação de
rapidez do tempo comprometa nossa maturidade que se dá dia
após dia, lentamente.
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Você sabia que no início deste mês,
dia 5, comemoramos o Dia Mundial do
Meio Ambiente? Essa data foi instituída
em 1972 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).
Na mesma ocasião também foi criado o
PNUMA, Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente, que é a principal
autoridade na dimensão ambiental.
Aqui no Brasil, um dos países com
maior biodiversidade no mundo, o
PNUMA tem a missão de disseminar
informações sobre acordos ambientais,
programas, temas relevantes sobre o
meio ambiente e também promover a
participação de especialistas e instituições brasileiras, bem como iniciativas e
ações internacionais.

Nesta semana o Senado Federal
aprovou o projeto e lei que institui este
mês como “Junho Verde”, iniciativa
que partiu de uma sugestão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB). A campanha de conscientização ambiental nasceu sob inspiração
da Encíclica Laudato Si’, em que o Papa
Francisco fala sobre o cuidado da casa
comum.
Quer saber mais? Leia a carta do
Santo Padre sobre a preocupação com
o nosso planeta e colabore com ações
ambientais que contribuam para o bem
comum.
Boa Leitura!
#somosum

História da Igreja em Goiás
O novo contrato entre a Diocese de
Sant’Ana de Goiás e a Congregação
do Santíssimo Redentor em 1924
PE. MAXIMILIANO COSTA
Mestre em História

D

om Emanuel Gomes de Oliveira, ao assumir sua missão como bispo de Goiás, em 1923, encontrou sua diocese numa situação econômica muito precária. A saída encontrada pelo bispo para resolver tal problema foi firmar com a Congregação do Santíssimo
Redentor (redentoristas), que cuidava do Santuário do Divino Pai Eterno,
em Barro Preto (atual Trindade), um novo contrato que previsse o repasse
de 80% (oitenta por cento) das rendas do Santuário para a cúria diocesana.
Situação esta que gerou grande conflito entre Dom Emanuel e a congregação religiosa, uma vez que esta não aceitava as condições impostas pelo
bispo, visto que tal condição contratual resultaria na perda de boa parte
dos rendimentos do Santuário do Divino Pai Eterno.
Para resolver tal impasse, foi necessária a intervenção de várias autoridades religiosas do alto escalão da hierarquia católica, dentre elas: o Núncio
Apostólico no Brasil, Dom Enrico Gasparri; o bispo de Mariana, Dom Helvécio Gomes de Oliveira, que era irmão de Dom Emanuel e do cardeal brasileiro, Dom Sebastião Leme; e, por fim, a chancela do próprio Papa Pio XI.
O novo contrato entre a Diocese de Sant’Ana de Goiás e a Congregação
do Santíssimo Redentor, após uma acalorada discussão, foi firmado em
1924. O contrato confiava aos redentoristas a Paróquia de Nossa Senhora
da Conceição de Campinas e a administração espiritual e material do Episcopal Santuário da Santíssima Trindade. Conforme contrato, foram agregados ao patrimônio da Congregação do Santíssimo Redentor os terrenos
anexados nos quais se localizavam as igrejas, lugar que deveria manter
uma comunidade regular de padres, a saber: seis em Campinas e, no Santuário de Trindade, ao menos um sacerdote fixo, tendo o bispo diocesano,
ou uma pessoa confiada por ele, a missão de fiscalizar todos os rendimentos que entravam no santuário.
Assim, resguardou o parágrafo IV do novo contrato: “O ordinário diocesano, por si ou por pessoa de sua inteira confiança, fiscalizará, nas normas do Direito Canônico, todas as entradas do Sanctuario, esmolas em
dinheiro ou espécie, ex-votos, cera, animaes etc., que são de propriedade
do Sanctuario, competindo ao Reitor ou Vigario ter escripturação de todo
o movimento, espiritural e material. Nenhuma despeza extraordinária superior a quantia de um conto de réis poderá ser feita trimestralmente, sem
a licença da Curia Diocesana” (Contracto entre a Mitra de Sant’Anna de
Goyaz e a Congregação do SS. Redemptor (Redemptoristas) da província
Bavarra, 1924, p. 2, Arquivo Apostólico do Vaticano).
A estratégia de Dom Emanuel foi a de considerar o santuário como
episcopal, o que lhe dava o direito de manter o santuário sob a tutela da
diocese e, consequentemente, do bispo. O santuário de Trindade ficava,
então, confiado aos cuidados dos redentoristas, mesmo não sendo posse
deles. Esta estratégia permitiu ao bispo uma maior inspeção sobre o santuário e o recebimento pela sua diocese de uma boa parte das entradas
que antes era de domínio daquela congregação religiosa. A receita do Santuário de Trindade – fonte estável e farta de recursos – era o que precisava
Dom Emanuel, em primeiro lugar, para pagar as dívidas existentes, custear
e manter a diocese e, depois, para realizar os investimentos que a Igreja
Católica carecia em Goiás.
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Arquidiocese é representada no Encontro
Mundial das Famílias
Acontecerá nos dias 22 a 26 de junho, o X Encontro Mundial das Famílias, em Roma. O evento contará
com a presença do Papa Francisco e cerca de dois mil delegados representantes de todas as conferências
episcopais do mundo. Nas redes sociais do encontro foi compartilhado o testemunho de Gilberto e Clelia,
do Santuário-Basílica Sagrada Família. Eles falam sobre reconciliação e renascimento dentro da família, e o
poder da graça de Deus em suas vidas.

Investidura de novos coroinhas
No último domingo, dia 5, Solenidade de Pentecostes, 27 coroinhas foram investidos na Paróquia São
Paulo Apóstolo. O pároco, padre Geovani dos Santos, presidiu a Santa Missa.

Bispos ministram Sacramento da Crisma
No dia 4 de junho, nossos bispos ministraram o Sacramento da Crisma. Dom João Justino ministrou o
sacramento para 50 crismandos, na Paróquia Nossa Senhora da Guia, na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. O bispo auxiliar, Dom Levi Bonatto, presidiu Santa Missa e ministrou o sacramento para 36 crismandos
na Paróquia Cristo Rei, no Parque Atheneu, em Goiânia.

Solenidade de Corpus Christi acontecerá nas paróquias
Na Arquidiocese de Goiânia, a Solenidade de Corpus Christi deste ano será celebrada em nas paróquias.
Na Mensagem Pastoral ao Povo de Deus, o arcebispo, Dom João Justino, e seu auxiliar, Dom Levi Bonatto, salientam que este será um momento oportuno para “motivar as comunidades para uma festiva e participativa
celebração paroquial, com ênfase no sentido da comunhão das comunidades ao redor do altar de Cristo”. A
sugestão é que se faça, nas comunidades e capelas, um tríduo preparatório para Corpus Christi. O subsídio
pode ser solicitado pelo WhatsApp: (62) 99378-3212, ou baixado no site da Arquidiocese de Goiânia.

Imagem de Nossa Senhora de Fátima continua
visitando as paróquias
A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima, vinda de Portugal, continua em nossa Arquidiocese visitando as paróquias. Ela ﬁca no Santuário-Basílica Sagrada Família até o domingo, 12 de junho. Na segunda,
dia 13, a imagem estará na Paróquia São Sebastião, no Jardim América. No dia 14, ela segue em peregrinação
para o Santuário-Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e permanecerá até o dia 19 de maio. A programação completa da peregrinação de Nossa Senhora de Fátima pode ser acompanhada pelo site da Arquidiocese de Goiânia ou em nossas redes sociais.
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Santíssima Trindade
mistério central da nossa fé

LARISSA COSTA

N
Imagem: Vatican News

este domingo, dia 12, celebramos na Igreja a Solenidade da Santíssima Trindade. O mistério de um único Deus, que é Pai e o Filho e
o Espírito Santo. O Santo Padre, o Papa Francisco, no Angelus desta Solenidade no ano passado, explica que a Santíssima Trindade
“não são três deuses: é um Deus em três Pessoas”.

O Catecismo da Igreja Católica fala, a partir dos números 232 e seguintes, sobre o Dogma da Santíssima Trindade. O parágrafo 234 explica que
“O Mistério da Santíssima Trindade é um mistério central da fé e da vida
cristã”. O padre José William Barbosa diz que isso signiﬁca que “estamos
no coração no mistério da Santíssima Trindade”.
Conforme o padre, a palavra Trindade não existe na Bíblia, ela vai apa-

recer na liturgia e também na oração da Igreja. “Um cristão chamado Tertuliano, que morreu em meados do século terceiro, queria uma palavra para
explicar esse mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abundantemente
citado no Novo Testamento. Então ele, que era de cultura grega, criou a
palavra Trindade”.
Não há problema que o termo Trindade não se encontre na Bíblia. De
acordo com o padre, na fé da Igreja temos duas fontes: a Tradição e a Escritura. “A Tradição é mais importante porque foi ela quem salvou a escritura,
porque a primeira escritura foi transmitida verbalmente, e só depois é que
ela foi escrita”.
Na “Liturgia das Horas - Ofício de leituras” deste domingo, o padre
explica que Santo Atanásio já fala com tranquilidade o termo Trindade. Ele,
que nasceu quase um século depois de Tertuliano, é um grande defensor da
Trindade Santa. “Lembrando que Santo Atanásio vive entre o Concílio de
Nicéia, que deﬁniu a cristologia, e morre antes do Concílio de Constantinopla, que gerou o símbolo niceno-constantinopolitano”, completa o padre.

Credo de Santo Atanásio

Este credo, apesar do nome, foi divulgado por Santo Ambrósio,
incluído na liturgia, e totalmente reconhecido pela
Igreja Católica, é autêntica profissão de fé.
1. Quem quiser salvar-se deve antes de tudo professar a fé católica.
2. Porque aquele que não a professar, integral e inviolavelmente, perecerá sem
dúvida por toda a eternidade.
3. A fé católica consiste em adorar um só Deus em três Pessoas e três Pessoas
em um só Deus.
4. Sem confundir as Pessoas nem separar a substância.
5. Porque uma só é a Pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo.
6. Mas uma só é a divindade do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, igual a glória, coeterna a majestade.
7. Tal como é o Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito Santo.
8. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado.
9. O Pai é imenso, o Filho é imenso, o Espírito Santo é imenso.
10. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno.
11. E, contudo, não são três eternos, mas um só eterno.
12. Assim como não são três incriados, nem três imensos, mas um só incriado e
um só imenso.
13. Da mesma maneira, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito
Santo é onipotente.
14. E, contudo, não são três onipotentes, mas um só onipotente.
15. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus.
16. E, contudo, não são três deuses, mas um só Deus.
17. Do mesmo modo, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor.
18. E, contudo, não são três senhores, mas um só Senhor.
19. Porque, assim como a verdade cristã nos manda confessar que cada uma
das Pessoas é Deus e Senhor, do mesmo modo a religião católica nos proíbe
dizer que são três deuses ou senhores.
20. O Pai não foi feito, nem gerado, nem criado por ninguém.
21. O Filho procede do Pai; não foi feito, nem criado, mas gerado.
22. O Espírito Santo não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procede do Pai
e do Filho.
23. Não há, pois, senão um só Pai, e não três Pais; um só Filho, e não três Filhos;
um só Espírito Santo, e não três Espíritos Santos.

24. E, nesta Trindade não há nem mais antigo nem menos antigo, nem maior
nem menor, mas as três Pessoas são coeternas e iguais entre si.
25. De sorte que, como se disse acima, em tudo se deve adorar a unidade na
Trindade e a Trindade na unidade.
26. Quem, pois, quiser salvar-se, deve pensar assim a respeito da Trindade.
27. Mas, para alcançar a salvação, é necessário ainda crer firmemente na Encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo.
28. A pureza da nossa fé consiste, pois, em crer ainda e confessar que Nosso
Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e homem.
29. É Deus, gerado na substância do Pai desde toda a eternidade; é homem porque nasceu, no tempo, da substância da sua Mãe.
30. Deus perfeito e homem perfeito, com alma racional e carne humana.
31. Igual ao Pai segundo a divindade; menor que o Pai segundo a humanidade.
32. E, embora seja Deus e homem, contudo não são dois, mas um só Cristo.
33. É um, não porque a divindade se tenha convertido em humanidade, mas
porque Deus assumiu a humanidade.
34. Um, finalmente, não por confusão de substâncias, mas pela unidade da
Pessoa.
35. Porque, assim como a alma racional e o corpo formam um só homem, assim
também a divindade e a humanidade formam um só Cristo.
36. Ele sofreu a morte por nossa salvação, desceu aos infernos e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos.
37. Subiu aos Céus e está sentado a
direita de Deus Pai todo-poderoso,
donde há de vir a julgar os vivos e
os mortos.
38. E quando vier, todos os homens
ressuscitarão com os seus corpos,
para prestar conta dos seus atos.
39. E os que tiverem praticado o bem
irão para a vida eterna, e os maus
para o fogo eterno.
40. Esta é a fé católica, e quem não a
professar fiel e firmemente não se
poderá salvar.
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Sugestão de leitura:

O Missal Romano prevê uma nomenclatura
chamada “Solenidade do Senhor no
Tempo Comum”. São 4 solenidades: o Domingo
da Santíssima Trindade, a Solenidade de Corpus
Christi, a Solenidade do Coração de Jesus,
e no final do ano litúrgico, a Solenidade de
Jesus Cristo Rei do Universo.
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Como as festas juninas
manifestam a fé do povo?
SUZANY MARQUES

O

mês de junho chegou e com ele as tradicionais festas juninas. Para
começarmos a falar sobre o tema, primeiramente precisamos entender o que é piedade popular. A Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos escreveu um diretório que
descreve e explica a piedade popular. “O termo ‘piedade popular’ designa
aqui as diversas manifestações cultuais, de natureza privada ou comunitária, que na esfera da fé cristã se expressam principalmente, não nos modos
da Sagrada Liturgia, mas nas formas peculiares derivadas da genialidade
de um povo ou de um grupo étnico e sua cultura” (Diretório da Piedade
Popular e Liturgia, n. 9).
O mesmo diretório também fala sobre a religiosidade popular, que é
“uma experiência universal: no coração de cada pessoa, como na cultura de
cada povo e nas suas manifestações coletivas, está sempre presente uma dimensão religiosa”. Essa religiosidade popular, “que se expressa de formas
diversas e diferenciadas, tem como fonte a fé, quando genuína, devendo,
portanto, ser apreciada e favorecida. Nas suas manifestações mais autênticas, não se opõe à centralidade da Sagrada Liturgia, mas, favorecendo a fé
das pessoas, que a consideram como expressão religiosa própria e natural,
predispõe-se à celebração dos Sagrados Mistérios”.
O padre e mestre em História, Maximiliano Gonçalves da Costa, explica que o Documento de Aparecida aﬁrma que “a piedade popular possui
muitas boas ações que manifestam a fé do povo”. Essas manifestações devem ser valorizadas, mas “onde for necessário elas devem ser puriﬁcadas”.
Segundo o padre, a puriﬁcação é importante, pois “a piedade popular tem
grande signiﬁcado para a transmissão da fé, principalmente diante das festas dos santos, das jaculatórias, dos benditos e de tantos outros costumes
que podemos encontrar”, salienta.
ORIGEM DAS FESTAS JUNINAS
As festas juninas são nomeadas
assim porque popularmente são realizadas no mês de junho. Essas festas
fazem parte da piedade popular. Elas
tiveram origem no Brasil, no início do
século XVI, com a vinda dos portugueses que trouxeram os costumes de festas como essas, já existentes na Europa. Com o tempo, essas festas foram se
misturando à cultura local dos nativos
e daqueles que vieram depois.
Aos santos celebrados na Igreja Católica no mês de junho foram vinculadas as festividades. São eles: Santo
Antônio, no dia 13 de junho; São João Batista, no dia 24 de junho; e dia 29,
quando celebramos a Festa de São Pedro e São Paulo. Ao serem introduzidas e perpetuadas pelo Brasil, as festas juninas tinham um forte cunho
religioso. No decorrer dos anos, elas foram inseridas em nossa cultura e se
tornaram uma festividade popular. Assim, cada região do país tem uma
maneira própria de fazer a festa, levando em consideração a sua realidade.
Padre Maximiliano destacou pontos interessantes sobre alguns elementos que compõem a festa. “Os elementos têm origens diversas. Por exemplo,
as danças que hoje nós chamamos de quadrilhas são de origem francesa. Os
fogos de artifício são originários da China; a decoração com ﬁtas e bandeiras com as imagens dos santos são de origens espanhola e portuguesa.”
RELIGIOSIDADE POPULAR
Com a expansão das festas juninas, criaram-se hábitos populares que
não têm ligação com a liturgia da Igreja. De acordo com padre Maximiliano, é importante entendermos que esses costumes da piedade popular
estão intimamente vinculados ao catolicismo popular. “Foram se criando
costumes vinculados à fé, como é o caso do batismo na fogueira”. É necessário entender que esse costume da piedade popular está vinculado aos
elementos religiosos das festas juninas e que não possui valor sacramental.
O padre explica que “um ‘batismo de fogueira’ não tem validade, sacramentalmente falando. Ele é apenas um costume da piedade popular, dife-
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rente do ‘batismo sacramento’, que nos dá a ﬁliação divina. Então, é muito importante nós sabermos essa distinção entre Sacramento do Batismo
e o costume da piedade popular que acontece nas festas juninas, como o
batismo de fogueira. Uma pessoa batizada na fogueira não está batizada,
sacramentalmente falando. O único batismo válido para a Igreja Católica
é do Sacramento do Batismo”.
Além desse hábito, existem outros. Nós, católicos, podemos conhecer
as ações próprias da religiosidade popular da nossa fé para vivenciá-las
melhor.
FESTAS JUNINAS EM NOSSA ARQUIDIOCESE
Já sabemos quais são os santos do mês de junho. Em nossa Arquidiocese, muitas paróquias têm esses santos como padroeiros e as festas
em louvor a eles são bastante esperadas. Na Paróquia Santo Antônio, do
Setor Pedro Ludovico, a festa religiosa se iniciou no dia 1º de junho e segue até dia 13. Cada dia é proposto um tema para se reﬂetir sobre Santo
Antônio. Já a festa social (quermesse) se iniciou no dia 26 de maio e segue
também até dia 13 de junho.
Na Paróquia São João Batista, da Vila Galvão, em Senador Canedo, as
festividades têm início no dia 17 de junho e terminam dia 26. É importante lembrar que essa é a primeira vez, após 2 anos de restrições, que
as festas acontecem presencialmente. Nos anos anteriores, a novena da
paróquia aconteceu de forma on-line. Os alimentos podiam ser comprados, mas consumidos em casa. A paróquia também realizou uma carreata com a imagem de São João Batista.
Já na Paróquia São Pedro e São Paulo, no Setor Fim Social, em Goiânia,
a festa se iniciou no dia 8 de junho e segue até dia 17. A paróquia espera
receber um grande número de pessoas presencialmente para participar
do festejo. No ano de 2020, a novena também aconteceu de forma on-line,
e a quermesse funcionou em delivery. Já em 2021, a paróquia buscou inovar e trazer as pessoas para a Igreja, mesmo que dentro de seus carros. As
comidas da quermesse eram entregues em sistema de drive-thru.

Para saber a programação completa das festas juninas de nossa Arquidiocese, acesse o nosso
site: www.arquidiocesedegoiania.org.br
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Papa pede
que rezemos
pelas famílias
No vídeo com a intenção de oração do Papa Francisco para o mês
de junho, divulgado no início deste mês, o Pontíﬁce pede que rezemos pelas “famílias cristãs de todo o mundo”. A família, segundo
ele, é o “lugar onde aprendemos a viver juntos”, lugar também de
convívio entre os mais novos e os mais velhos. “E, aos estarmos
unidos, jovens, idosos, adultos, crianças, ao estarmos unidos nas
diferenças, evangelizamos com o nosso exemplo de vida”.
Em sua fala, o Pontíﬁce recorda o tema do X Encontro Mundial
das Famílias “Amor em família: vocação e caminho de santidade”.
Assim, ao ﬁnal do vídeo, o Papa propõe que “rezemos pelas famílias cristãs de todo o mundo, por cada uma e por todas as famílias
para que, com gestos concretos, vivam a gratuidade do amor e a
santidade na vida cotidiana”.

Encontro
Nacional da
Pastoral da
Comunicação
Acontece de 22 a 24 de julho, no mosteiro de Itaici, em São Paulo,
o 7° Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação (Pascom), com
o tema “Comunicação e Sinodalidade: comunhão, participação e
missão”. O evento acontecerá na forma presencial e remota.
Para o encontro foram planejadas exposições, roda de conversa,
painéis e partilhas de boas práticas. Os participantes também poderão participar de trilhas de conhecimento a partir dos três pilares
do Sínodo (comunhão, participação e missão). As inscrições podem
ser feitas até o dia 30 de junho pelo site da Pascom Brasil.

Acontece 37ª Semana
do Migrante
A partir da próxima semana,
de 12 a 19 de junho, acontece a 37ª
Semana do Migrante. O tema para
este ano é “Migração e Saberes” e o
lema “Escuta com sabedoria e fala
com a prática”.
Dom José Luiz Ferreira Salles,
presidente do Serviço Pastoral dos
Migrantes (SPM), explicou que o
tema e o lema “estão em sintonia
com a Campanha da Fraternidade
deste ano”, e também “com o processo sinodal que vem reaﬁrmando
a importância da escuta como um
método pastoral”.

Catequese do Papa

Dando continuidade às catequeses sobre a velhice, Papa Francisco traz a ﬁgura de Nicodemos, um dos anciões mais relevantes
dos Evangelhos. “Como pode um homem nascer, sendo já velho”
(Jo 3,4), esse é o questionamento de Nicodemos quando Jesus diz
que, para “ver o reino de Deus” é preciso “nascer do alto” (cf.
v.3). O Pontíﬁce explica que “não se trata de nascer de novo”, mas
de um “‘nascimento do alto’, que nos permite ‘entrar’ no reino
de Deus, é uma geração no Espírito, uma passagem através das
águas para a terra prometida de uma criação reconciliada com o
amor de Deus”.
Ao ﬁnal de sua catequese, o Santo Padre fala que a velhice tem
“uma beleza única: caminhamos rumo ao Eterno”. Ele lembra
também do amor dos avós com os netos, “aquela ternura, livre
de todas as provas humanas”, e que é capaz de “oferecer gratuitamente o amor”. O Pontíﬁce ﬁnaliza pedindo que olhemos para
nossos idosos: “Os idosos são mensageiros do futuro, os velhinhos são mensageiros da ternura, são mensageiros da sabedoria
de uma existência vivida”.
Leia a Catequese do Papa no site da Santa Sé.

Inscrições
abertas para
encontro da
Pastoral da
Educação
Acontece no mês de agosto, do dia 19 a 21, o XXI Encontro Nacional da Pastoral da Educação (ENAPE). O evento deste ano acontecerá de forma híbrida, com grupo presencial em Goiânia e também com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube “Cultura e
Educação CNBB”.
Com o tema “Pastoral da Educação: Identidades e Missão”, o
encontro “terá como objetivo reﬂetir, partilhar e traçar caminhos
para fortalecer a presença evangelizadora nos múltiplos espaços
educativos do Brasil”.
As inscrições já podem ser feitas pelo site
www.culturaeducacaocnbb.com

Imagens: Internet
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SAGRADA FAMÍLIA:

O DIÁLOGO ENTRE A TRADIÇÃO SIMBÓLICA E A MODERNIDADE

O

FABIANA LONGHI

O novo projeto do templo contempla uma arquitetura moderna, exuberante e rica em simbologia. São três
fachadas: da Natividade, da Paixão e da Glória. São 18
torres com diferentes alturas e dedicadas uma a Jesus,
uma a Maria, aos quatro Evangelistas e aos 12 apóstolos.
No interior, identiﬁcamos uma das grandes inspirações
no trabalho do arquiteto, a natureza. Uma sequência de
grandes colunas em forma de troncos, conduzindo o
olhar para o teto que nos lembra as copas das árvores.
Os vitrais, cuidadosamente planejados, possuem cores
vivas, na parte inferior, e degradê para as cores mais
claras, na parte superior. Sobre o altar, temos o cruciﬁcado suspenso, ornado por um dossel decorado com
videiras e, rodeando o presbitério, vemos os tubos do
órgão.
Já são 140 anos de construção e está prevista para ser
ﬁnalizada em 2026, no centenário da morte do arquiteto
Antônio Guadí.
Fotos: Internet

Arquiteta
Especialista em Espaço Litúrgico e Arte Sacra
Longhi Arquitetura – Arquitetura do Sagrado

s moradores da histórica cidade de Barcelona,
na Espanha, acompanham há cinco gerações
a construção da Basílica da Sagrada Família.
Tudo tem início em 1882, com um projeto
neogótico, o estilo vigente na época. No entanto, um ano
depois, por divergências técnicas, o arquiteto é demitido e Antônio Guadí é contratado para assumir os trabalhos, dando novas diretrizes e originalidade ao projeto,
pois acreditava que era a construção de um templo para
a igreja do futuro.
O arquiteto Guadí dedicou 43 anos ao projeto do
templo da Sagrada Família, dos quais os últimos 12
anos de sua vida, foram exclusivos para a igreja, levando-o a morar no seu escritório dentro da própria obra.
Gaudí era um homem de fé e acreditava que a sua grande vocação de servir a Deus era através da arquitetura.
Faleceu atropelado em frente à igreja em 1926 e, está
enterrado na cripta de sua obra-prima.

Antônio Gaudí era
um homem de fé
e acreditava que
a sua grande
vocação de servir
a Deus era através
da arquitetura.
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LEITURA ORANTE

“Ele vos guiará na verdade
plena” (Jo 16,13)
JOSÉ ELDO SANTOS DAS NEVES
(Seminarista da diocese de Bom Jesus da Lapa)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

D

epois da celebração de Pentecostes,
na qual coroamos o tempo Pascal,
hoje adentramos no Tempo Comum,
celebrando com júbilo a Solenidade
da Santíssima Trindade, expressão máxima
de nossa fé e razão do nosso viver. Um mistério de fé, “fonte de todos os outros mistérios
da fé, é a luz que os ilumina” (Catecismo da
Igreja Católica, n. 234).
O evangelho deste 11º domingo do Tempo
Comum revela-nos a ação da terceira Pessoa
da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, na
vida do crente e na vida da esposa de Cristo,
isto é, a Igreja. Todavia, para compreendermos
o mistério trinitário é necessário o auxílio do
Espírito Santo: “Ele vos guiará na verdade plena” e também “dirá tudo o que tiver ouvido e
vos anunciará as coisas futuras” (Jo 16,12). É o
Espírito Santo, aquele que sempre esteve com o
Pai e com o Verbo, que nos ensina e nos mostra

o amor da Trindade. É ele que interpela nosso
coração para a comunhão, para união, para o
amor, enﬁm, para viver a sinodalidade “a ﬁm
de que todos sejam um” (Jo 17,21).
Por conseguinte, é contemplado a Trindade que poderemos viver uma vida de modo
que agrada a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus
Espírito Santo. Toda perfeição, e toda ação
benéﬁca e santiﬁcadora emana da Trindade.
O Espírito Santo, por sua vez, quer nos ensinar e nos ajudar a viver conforme a vontade
do Pai. Viver a comunhão, a unidade, viver
o amor e amar profundamente aqueles que
Deus amou por primeiro. Interpela nossos
corações para a dinâmica do perdão quer
para consigo, quer para com o próximo e com
Deus. Dilatar nossos corações para o amor e
impulsionar para a missão.
Caríssimos irmãos, aproximemos da Santíssima Trindade, deixemos ser modelados por
ela, abramos nossos corações para amá-la e por
ela ser amado. Ouçamos e sigamos a voz do
Espírito Santo. Ele que nos guiará à verdade
plena e anunciará as coisas futuras (cf. Jo 16,13).

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: 1Rs 21,1-16; Sl 5; Mt 5,38-42. 3ª-f.: 1Rs 21,17-29; Sl 50(51); Mt 5,43-48. 4ª-f.: 2Rs 2,
1.6-14; Sl 30(31); Mt 6, 1-6.16-18. 5ª-f.: Ssmo Corpo e Sangue de Cristo – Gn 14,18-20; Sl 109(110); 1Cor 11,23-26;
Lc 9,11b-17. 6ª-f.: 2Rs 11,1-4.9-18-20; Sl 131(132); Mt 6, 19-23. Sábado: 2Cor 24,17-25; Sl 88(89); Mt 6,24-34.
Domingo: 12º Domingo o Tempo Comum – Zc 12,10-11;13,1; Sl 62(63); Gl 3,26-29; Lc 9,18-24.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Jo 16, 12-15
Passos para a leitura orante:
1. Ambiente de oração: se coloque numa posição cômoda em um
local agradável. Silencie-se e invoque o auxílio do Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: leia o texto mais de uma vez, se familiarize com as palavras e se insira no relato bíblico.
3. Meditação: leia as leituras do dia e deixe que a Sagrada Escritura se comunique com a própria Palavra de Deus. Ela é viva
e eficaz, tem um objetivo específico na sua vida. A Palavra de
Deus hoje se cumpriu na sua vida. Deixe que Deus fale com Suas
Palavras e apenas escute.
4. Contemplação: a Palavra hoje se cumpriu na sua vida, contemple a pessoa de Jesus que é a própria Palavra que agora lês, contemple a Trindade que se releva.
5. Oração: a palavra está contigo agora, favoreça um momento
para “ruminar” o Evangelho, reze com as palavras que ficaram
em seu coração, deixe o Espírito Santo falar por você. Se possível, escreva os frutos dessa oração.
6. Ação: a Palavra não volta para Deus sem produzir os efeitos que
viera fazer: é hora de agir e interpelar-se sobre as atitudes que Jesus quer de você hoje. Jesus Cristo te mostrará as ações concretas
que deves realizar depois de um intenso momento de oração.
Solenidade da Santíssima Trindade, Ano C – Liturgia da Palavra:
Pr 8, 22-31; Sl 8; Rm 5,1-5; Jo 16,12-15.

ARQ. INDICA
Sugestão de livro
Mais do que um importante personagem na história do nosso
país, tanto no desenvolvimento como nação quanto na evangelização, São José de Anchieta, jesuíta espanhol, que aqui trabalhou
praticamente em toda a sua vida, foi um gigante na fé. Anchieta
foi o responsável pela fundação da cidade de São Paulo em 1554 e
pela primeira evangelização do Brasil.

