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PALAVRA DO ARCEBISPO

O Evangelho e as
fake news

DOM JOÃO JUSTINO
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

A

Nas redes é preciso se perguntar sempre pela fonte informadora. Infelizmente, com muita rapidez as pessoas reproduzem o que encontram
sem sequer indagar se é plausível aquela manchete. Basta um pouco de
atenção para veriﬁcar que a formulação de alguns títulos já contém indicativos para se questionar sobre a veracidade daquela notícia. Como
compartilhar é mais rápido e mais fácil que ler, ponderar, conferir a fonte
e, até mesmo, denunciar ou contestar, as fake news se espalham.
Ao utilizar as redes sociais, me deparo com pessoas que não se inibem
em disseminar a discórdia e o ódio. Todos acompanhamos a última campanha eleitoral. O saldo dos ataques foi desastroso. Há famílias literalmente divididas, irmãos que não mais dirigem entre si a palavra, grupos
raivosos a procura de vingança. Nenhum grupo, nenhuma família ou
amizade se sustenta pela agressão e pela ofensa.
Os cristãos, discípulos de Jesus, devem ser ainda mais criteriosos no
uso das redes sociais para serem ﬁéis ao anúncio da Boa notícia do Reino.
E devem agir sempre a favor da divulgação do que é bom, belo e verdadeiro. Nesse sentido, a melhor notícia é sempre Jesus Cristo e seu Evangelho. Quanto mais você divulgar a beleza da vida comunitária, os efeitos
da acolhida da mensagem do Evangelho, a mudança de vida de pessoas
e grupos, a defesa da vida, o cuidado da criação, você estará oferecendo a
sua parte na construção de uma sociedade mais humana e mais fraterna.

Trecho do livro “Diakonia da Palavra”, de
Dom João Justino de Medeiros Silva.

História da Igreja em Goiás

Editorial

A presença da Igreja Católica no
Batismo Cultural de Goiânia
PE. MAXIMILIANO COSTA
Mestre em História

G
Nesta edição, entre outros assuntos, vamos falar sobre o II Dia Mundial
dos Avós e dos Idosos. Papa Francisco instituiu que esse dia fosse celebrado
no domingo mais próximo à Memória Litúrgica de São Joaquim e Sant’Ana.
Assim, neste ano de 2022, será celebrado no dia 24 de julho. As pessoas
que participarem da celebração eucarística neste domingo, 17º do Tempo
Comum, obterão a Indulgência Plenária ao cumprir as seguintes condições:
Conﬁssão Sacramental, Comunhão Eucarística e oração segundo as intenções do Sumo Pontíﬁce.
Na segunda-feira, dia 25 de julho, a Igreja celebra a Festa de São Tiago
Apóstolo, ﬁlho de Zebedeu. Ele foi chamado por Jesus com seu irmão João.
Após aceitar o convite do Mestre, logo deixaram o barco e o pai, tornando-se
discípulos ﬁéis. A história nos conta que São Tiago foi testemunha ocular
da ressurreição da ﬁlha de Jairo, da Transﬁguração do Senhor, da agonia de
Jesus no Getsêmani. Ele também foi o primeiro mártir entre os apóstolos.
Peçamos a graça da intercessão destes santos, para que a nossa vida possa
agradar a Deus em todos os sentidos.
São Tiago, São Joaquim e Sant’Ana, rogai por nós!
#somosum
Boa leitura!
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oiânia, uma cidade idealizada
pelo então interventor da época, Pedro Ludovico Teixeira,
deveria ser planejada e construída conforme a ótica da modernidade. E assim aconteceu, pela projeção de
Missa Campal do Batismo Cultural de Goiânia,
Atílio Corrêa Lima e Armando de Gopresidida por Dom Emanuel Gomes de Oliveira
doy, sua fundação oﬁcial em 24 de ouem 5 de julho de 1942.
tubro de 1933. Quase dez anos depois,
com a grande maioria dos prédios públicos construídos, Pedro Ludovico quis mostrar para o Brasil a nova capital com todas as suas novidades arquitetônicas e urbanísticas. Para isso, organizou uma série de solenidades culturais que ocorreram
entre os dias 1º e 11 de julho de 1942 no Cine-Teatro Goiânia, que ﬁcou conhecida
como Batismo Cultural de Goiânia, uma espécie de inauguração da nova cidade.
Esse evento teve a presença de várias autoridades eclesiásticas, políticas, artísticas,
intelectuais de vários lugares do país.
O primeiro ato oﬁcial do Batismo Cultural foi uma Missa Campal com a presença
do arcebispo de Goiás, Dom Emanuel Gomes de Oliveira, e do arcebispo de Cuiabá,
Dom Aquino Correia, em frente ao Palácio do Governo, no dia 5 de julho de 1942.
Este foi um momento de grande importância nas relações entre Igreja e Estado para o
processo de restauração católica em Goiás.
Um imponente altar foi montado na Praça Cívica, tendo ao centro uma grande
imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira de Goiânia. A missa teve início às
8h30 da manhã e foi presidida por Dom Emanuel, que foi incumbido de representar
o Cardeal Sebastião Leme, arcebispo do Rio de Janeiro. Após a missa, Dom Aquino
Correia subiu ao púlpito para proferir a Oração Gratulatória. Este foi um dos momentos altos do Batismo Cultural de Goiânia.
Dom Aquino, que também era membro da Academia Brasileira de Letras, evidenciou, em sua Oração Gratulatória, a ﬁgura de Dom Emanuel e de Pedro Ludovico
diante do grande feito que o Brasil contemplava, a criação de Goiânia, ressaltando
assim a união entre Igreja Católica e Estado para a consolidação da restauração católica em Goiás. A presença da Igreja na programação que inaugurou a nova capital
do estado goiano evidenciava essa ﬁnalidade. A atuação dos dois prelados, que, com
todo o seu carisma, representaram a hierarquia eclesiástica nesse evento, contribuiu
para a consagração e o êxito da festa em questão. Isso foi destaque na imprensa da
época. A missa do Batismo Cultural de Goiânia foi um dos momentos mais signiﬁcativos da programação. Era preciso abençoar a nova cidade com as bênçãos de Deus.
Mesmo sendo um evento essencialmente laico, a presença do “sagrado” prevaleceu,
como uma forma de legitimação religiosa importante para o Estado e a sociedade.

Foto: Polianteia dos vinte e cinco anos de benefícios ao estado de Goiás.

Imgaem: Internet

comunicação entre as pessoas é uma das mais belas experiências
humanas. Por meio da palavra e de outras linguagens, a pessoa
pode externar seu pensamento, partilhar sua história de vida,
apresentar demandas de interação, comunicar suas descobertas,
expressar suas dúvidas e angústias, anunciar boas ou más notícias, e muito mais. Para isso, o ser humano inventou diferentes meios de comunicação social. Na atualidade, em razão dos avanços da tecnologia, esses
meios se tornaram de grande importância para todos os âmbitos da vida
em sociedade, para o desenvolvimento das ciências e para a organização
política das nações.
Os recursos da comunicação, meios ou instrumentos, não são bons nem
maus sob o ponto de vista ético. É o uso deles pelos seres humanos que
pode servir ao bem ou ao mal. Portanto, é a conduta do usuário que é determinante para os resultados. A internet, com todas as suas ferramentas
como Facebook e WhatsApp, é um recurso formidável para a socialização
do conhecimento e a interação dos usuários. No entanto, como tudo que é
atravessado pelo humano é frágil ou passivo de desvio, lamentavelmente, as redes sociais têm sido palco para o anúncio de notícias falsas.
Falsas notícias ferem o princípio fundamental da comunicação que é
o de gerar encontro, diálogo e comunhão entre as pessoas. A reprodução
de fake news é um desserviço aos meios de comunicação, criados para
aproximar e não para distanciar. Se a inexatidão de uma notícia já é danosa, imagine quando se trata de uma notícia falsa. Ofende a dignidade da
pessoa, fere o respeito às instituições, inviabiliza processos, enfraquece o
tecido social, implanta o descrédito e fragiliza o sentido da verdade.
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Sacramento da Crisma
Na última semana, Dom João Justino, arcebispo de Goiânia, celebrou Santa
Missa e ministrou o Sacramento da Crisma em duas paróquias de nossa Arquidiocese. Na quinta-feira, dia 14 de julho, o sacramento foi ministrado a 88
jovens e adultos da Paróquia Nossa Senhora da Guia, em Trindade. Já no sábado, dia 16 de julho, a Crisma foi conferida a dez jovens na Paróquia Mãe de
Misericórdia, em Goiânia.
Ainda no sábado, 16 de julho, Dom Levi Bonatto, bispo auxiliar de Goiânia,
presidiu a novena de encerramento em honra ao Divino Pai Eterno na Paróquia
Divino Pai Eterno, em Aparecida de Goiânia. Nesse mesmo dia, Dom Levi também ministrou o Sacramento da Crisma a seis adultos da comunidade.

Imagem: PASCOM

Imagem: Arquivo

ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Peregrinação da Imagem de Nossa Senhora de Fátima
A peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Fátima está chegando ao
ﬁm. No dia 23, sábado, ela estará na paróquia Santa Luzia, no Setor Novo Horizonte. Nos dias 24 a 26 de julho, a imagem peregrina ﬁcará na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em Senador Canedo.
No dia 27 de julho, a Paróquia Nossa Senhora das Dores receberá a imagem.
No dia 28, Nossa Senhora de Fátima estará na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo. Para ﬁnalizar a peregrinação, a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, localizada no setor Solange Park,
receberá a imagem entre os dias 29 e 31 de julho.

Nomeações
A Chancelaria da Arquidiocese de Goiânia
informa que Dom João Justino de
Medeiros Silva, Arcebispo Metropolitano,
após ouvir o Colégio de Consultores e
ponderar sobre as necessidades pastorais
da Arquidiocese, nomeou:

Administrador Paroquial da
Paróquia São João Batista, em
Senador Canedo, o Revmº. Pe.
Lucas dos Santos Carvalho, com
início de ministério pastoral marcado para o dia 7 de agosto de
2022, às 17h30.

Administrador Paroquial da
Quase-Paróquia Nossa Senhora
Aparecida, em Senador Canedo,
o Revmº. Pe. Aneesh Padassery
Devassy, com início de ministério pastoral marcado para o dia
31 de julho de 2022, às 19h30.

Formador do Seminário Menor São João Paulo II, o Revmº.
Pe. Fênykis de Oliveira Silva.

Administrador Paroquial da
Paróquia São João Paulo II, em
Gameleira, o Revmº. Pe. Adnilson
Pedro Gomes, com início de ministério pastoral marcado para o
dia 5 de agosto de 2022, às 19h.

Colaborador Pastoral na Paróquia São José, em Vianópolis,
o Revmº. Diác. Paulo Zanolini
Facchini, com início de ministério pastoral a partir do dia 7 de
agosto de 2022.
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Nossa Senhora
de Fátima
SUZANY MARQUES

D

esde o final de março, temos, na nossa Arquidiocese, a presença da
Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Antes de sua peregrinação até aqui, a imagem estava na Ucrânia, país que está assolado
pela guerra. Inicialmente, a Santa veio para participar do evento Totus
Tuus, que foi realizado pela Associação Assunção, instituição sem fins lucrativos
que tem por finalidade a prestação de serviços, como a promoção do ser humano, e conta com a parceria da Paróquia Nossa Senhora da Assunção e com o
apoio da Arquidiocese.
A primeira igreja que recebeu a presença da imagem foi a Catedral Metropolitana, onde ficou entre os dias 29 de maio e 2 de junho. Antes da chegada
da imagem, vários procedimentos são necessários. Um dos mais importantes
deles se trata da organização e do respeito aos guardiões da imagem, que são as
pessoas responsáveis por transportá-la e zelar por ela. Para falar um pouco sobre
essas pessoas, entrevistamos o responsável por trazer a imagem para Goiânia,
o presidente da Associação Assunção e pároco da Paróquia Nossa Senhora da
Assunção, padre Marcos Rogério de Oliveira.
Hoje a Imagem Peregrina conta com seis guardiões, quatro mulheres e dois
homens. O padre nos explicou que a escolha foi feita de forma simples. Assim
que recebeu a carta vinda de Portugal, que tratava da necessidade de pessoas
para acompanhar a imagem, ele se reuniu com o nosso arcebispo, Dom João
Justino, para alinhar como seria a escolha. “Ele pediu que eu pudesse escolher
pessoas que tivessem um compromisso forte com a igreja e que tivessem um carinho, um amor por Nossa Senhora. A partir disso, nós vimos pessoas de algumas
comunidades para que pudessem fazer o trabalho”.
O padre explicou que o Santuário de Fátima, ao qual a imagem pertence,
solicitou que os guardiões fossem devotos de Nossa Senhora. Além disso, ressaltou que seria necessário que essas pessoas fossem comprometidas com a
Igreja. Desse modo, depois de serem escolhidos, os guardiões passaram pela
confissão e por uma preparação, bem como participaram de uma reunião com
o pároco, que, na oportunidade, falou sobre o trabalho e as responsabilidades
que a função exigia.
Sobre o trabalho do guardião, o padre Marcos revela que é algo bem exigente. “É necessário que ele acompanhe a imagem em todas as visitas. Somente o
guardião pode tocar na imagem. Para isso, ele precisa usar uma luva”. E reforça
que a missão do guardião é guardar a imagem e zelar dela. Ele acredita que ser
guardião é um dom. “Acredito que ser um guardião é uma vocação, é um chamado. Eu acredito que a escolha não se deu pelos critérios que vieram de Portugal
ou de Dom Justino. Eu acredito que Nossa Senhora que escolheu essas pessoas
para estarem com ela e caminharem com ela”.
A diretora financeira Rosangela Bianconcini, de 53 anos, é uma das guardiãs da imagem. Segundo ela, ao ser escolhida para o trabalho, vivenciou uma
mistura de sentimentos por ter sido abençoada com essa missão tão linda. “No
momento foi um misto de medo e muita alegria; medo por não ser digna de
tamanha graça, e alegria por ter sido escolhida por Ela (Nossa Senhora). Chorei
muito na hora”, lembra.
Rosangela explica que o transporte da imagem não pode ser feito de qualquer maneira. Ela deve ser transportada somente no carro oficial, que o padre
Marcos Rogério amavelmente “batizou” de “Fátima Móvel”. Sobre o carro oficial,
o padre discorreu sobre suas particularidades. “Foi preparada uma estrutura
numa caminhonete com acrílico, um andor vindo de Portugal, próprio de lá;
nesse andor, é fixada a Imagem de Nossa Senhora”.
A empresária e Ministra Extraordinária da Sagrada Comunhão Eucarística
Larissa de Castro, de 43 anos, também foi chamada. De acordo com ela, ao ser
escolhida, se indagou se seria digna de tamanha graça. “Pensei, se eu entrego
Jesus todos os domingos, por que não guardar a Mãezinha?” Foi assim que ela
disse sim a essa nova missão. Ela explicou ainda que a imagem passaria por 35
paróquias. Para que o trabalho seja feito com excelência, os guardiões possuem
uma planilha com a escala de cada um. Sobre o transporte da imagem, ela explicou que o carro anda na velocidade máxima de 40 km/h. “Nas cidades do interior,
devido à estrada, ela vai na sua case original, do jeito que ela veio de Portugal”.
Para Rosangela Bianconcini, é difícil definir o sentimento de ser uma guardiã.
“Me sinto muito agraciada por essa missão. É uma emoção diferente a cada visita, difícil expressar com palavras. São tantas manifestações de fé que, certamente, me marcarão a vida toda. Eu me sinto muito responsável pelos cuidados da
imagem dela”. Já a empresária Larissa de Castro descreve o sentimento em poucas palavras. “Me sinto muito, muito amada por Nossa Senhora. É inexplicável.”

Fotos: PASCOM

Os Guardiões de

Julho de 2022

Arquidiocese de Goiânia

5
Foto: Rudger Remígio

CAPA

Peçamos a
DEUS proteção
aos nossos AVÓS
e aos IDOSOS
MARCOS PAULO MOTA

N

Imagem: Internet

o dia 26 de julho, celebramos o dia de São Joaquim e Sant’ Ana, o
casal abençoado, os pais de Maria, aquela que seria a mãe de Jesus,
ou seja, os avós de Jesus. São Joaquim e Sant’ Ana se tornaram, assim, os padroeiros dos avós de toda a geração. Por esse motivo, no
dia deles, celebramos também o dia dos avós.
O Santo padre, o Papa Francisco, instituiu em 2021, o Dia Mundial dos
Avós e dos Idosos. Neste dia, todas as gerações são convidadas a rezar não
só por seus avós, mas também por todos os idosos. Neste ano, celebraremos
esta data no 17º Domingo do Tempo Comum, dia 24 de julho.
Por meio do título tirado do Salmo 92 “Dão fruto mesmo na velhice”, o
papa explica que “o versículo 15 é uma boa notícia, um verdadeiro ‘evangelho’, que podemos, por ocasião do II Dia Mundial dos Avós e Idosos,
anunciar ao mundo. O mesmo vai contracorrente relativamente àquilo que
o mundo pensa desta idade da vida e também ao comportamento resignado de alguns de nós, idosos, que caminhamos com pouca esperança e sem
nada mais esperar do futuro”.
Em sua mensagem, Francisco diz que o “Dia Mundial dos Avós e dos
Idosos é uma oportunidade para dizer, mais uma vez, com alegria, que
a Igreja quer fazer festa com aqueles que o Senhor, como diz a Bíblia, saciou com longos dias (Sl 91,16). Celebremos juntos! Convido-vos a anunciar este dia nas vossas paróquias e comunidades, a visitar os idosos mais
abandonados, em casa ou nas residências onde estão hospedados. Procuremos que ninguém viva este dia na solidão. Ter alguém para cuidar
pode mudar a orientação dos dias de quem já não espera nada de bom
do futuro; e de um primeiro encontro pode nascer uma nova amizade.
A visita aos idosos abandonados é uma obra de misericórdia do nosso
tempo!”

QUEM FORAM SÃO JOAQUIM E SANT’ANA?
A história pouco fala deles. Os Evangelhos Canônicos, inspirados por
Deus e que são reconhecidos pela Igreja por transmitir autenticamente a
tradição apostólica, não falam dos avós de Jesus. No “Protoevangelho de
Tiago”, evangelho apócrifo do século II, trata dos momentos da vida de
Nossa Senhora, do matrimônio dos pais Joaquim e Ana, da concepção da
ﬁlha após 20 anos de casados, do seu nascimento e da apresentação ao Templo de Jerusalém.
A fé sempre foi um marco na vida do povo de Deus. São Joaquim e
Sant’Ana também são exemplos de fé e provam que para Deus nada é impossível. Certa vez, Joaquim foi levar suas ofertas ao Templo e foi repreendido por um homem pelo fato de não ter ﬁlhos. Diante disso, não teria o
direito de apresentar as suas ofertas. São Joaquim passou 40 dias e 40 noites
no deserto, em oração, entre lágrimas e jejuns, suplicando a Deus a paternidade a ele e a maternidade à sua esposa.
MEMÓRIA LITÚRGICA
Após o Concílio Vaticano II, a memória litúrgica dos pais de Nossa Senhora foi unida em uma única celebração. Para entendermos isso, precisamos relembrar alguns anos. Em 1481, o Papa Sisto IV introduziu a festa
de Santa Ana no Breviário Romano, estabelecendo a data da sua memória
litúrgica em 26 de julho, que, segundo a tradição é considerado o dia da
sua morte. Em 1584, o Papa Gregório XIII incluiu a celebração litúrgica de
Santa Ana no Missal Romano. Em 1510, o Papa Júlio II inseriu, no calendário litúrgico, a memória de São Joaquim, em 20 de março. Depois, a data
foi alterada diversas várias vezes, nos séculos seguintes. Após o Concílio
Vaticano II, a data foi ﬁxada em 26 de julho, ano de 1969. (Fonte: Vatican News)

Oração à

São Joaquim e Sant’Ana
Ó São Joaquim e Sant’Ana,
protegei as nossas famílias desde o início promissor até a idade
madura, repleta dos sofrimentos da vida, e amparai-as na fidelidade
às promessas solenes. Acompanhai os idosos que se aproximam do
encontro com Deus. Suavizai a passagem, suplicando para aquela
hora a presença materna da vossa Filha ditosa, a Virgem Maria,
e do seu Filho divino, Jesus! Amém
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Foto: Vatican Media

Mensagem aos
participantes do Congresso
Mundial SIGNIS

Comissão Episcopal Pastoral
para Cultura e Educação se
reúne virtualmente

N

a última semana, os cinco setores da Comissão Episcopal
Pastoral para Cultura e Educação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) se reuniram, de forma
on-line, para dois encontros anuais. Na sexta-feira, dia 15,
aconteceu o IV Seminário da Ação Evangelizadora no Contexto
Educativo e Cultural, cujo tema foi “Interlocução entre cultura e
educação no campo da ação pastoral”.
No dia 16 de julho, aconteceu, simultaneamente, o Encontro
Nacional de Colaboradores. Participaram os colaboradores dos setores Universidades, Bens Culturais, Educação, Ensino Religioso e
Cultura que compõem a comissão.
Na reunião foram discutidos três temas prioritários:
Universidades: inclusão de estudantes com deﬁciência na Educação Superior.

Na Palavra do Arcebispo desta edição,
em que Dom João Justino trata do Evangelho e da
propagação das notícias falsas, você também
lê sobre este tema da comunicação.

Cultura e Bens culturais: educar para a Pastoral da Cultura e a
Gestão Integrada dos Bens Culturais.
Em entrevista, nosso arcebispo, que também é presidente da
Comissão para Cultura e Educação, disse que “escutar sobre o
andamento dos projetos, reconhecer o envolvimento de tantos
agentes, sejam leigos(as), religiosos(as), ministros ordenados nos
inspira a continuar no trabalho a favor da cultura e da educação”, e agradeceu a todos que contribuíram para o êxito dos dois
encontros.
O setor Universidades, igualmente, lançou no sábado, 16 de julho, o Guia para o serviço de escuta universitária. Essa publicação é
uma resposta ao problema do sofrimento psíquico no ambiente
universitário e uma proposta do Pacto Educativo Global, motivado pelo Papa Francisco.
Foto: CNBB

N

o início desta semana, o Papa Francisco enviou uma
mensagem aos participantes do Congresso Mundial
da Associação Internacional Católica de Comunicação
(Signis), programado para os dias 15 a 18 de agosto, em
Seul, na Coreia do Sul. No texto, o Santo Padre fala sobre a importância do tema escolhido “Paz no Mundo Digital”. Ele explica que
“a revolução da mídia digital das últimas décadas provou ser um
meio poderoso para promover a comunhão, o diálogo dentro de
nossa família humana”.
Durante a pandemia, vimos a grande força das mídias sociais,
que, segundo Francisco, nos uniram, ajudando-nos a superar a
solidão do isolamento. No entanto, esse tempo, conforme ele
alerta, também “suscitou uma série de questões éticas”, como
é o caso da disseminação das fake news. Por essa razão, ainda
na mensagem, o Papa pede que os participantes do congresso
perseverem nos esforços “de ajudar as pessoas, especialmente os
jovens, a desenvolver um sólido senso crítico, aprendendo a distinguir a verdade da falsidade”.
Ao final, o Papa recorda sua Mensagem para o Dia Mundial
das Comunicações Sociais deste ano, na qual fala sobre a escuta
“como o primeiro e indispensável ingrediente do diálogo e da
boa comunicação”. Ele destaca que o “apostolado da escuta” pertence aos comunicadores católicos, “pois a comunicação não é
apenas uma profissão, mas um serviço de diálogo e compreensão entre indivíduos e comunidade maiores na busca de uma
convivência serena e pacífica”.

Educação e Ensino Religioso: Igreja no Brasil e o serviço pastoral em favor da Educação e do Ensino Religioso.
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Centenas de seminaristas reunidos
para o 4° COMINSE
Fotos: Arquivos

GUILHERME CUNHA – Seminarista

A quarta edição do Congresso Missionário Nacional de Seminaristas
foi realizada na Arquidiocese da Paraíba, em João Pessoa,
com cerca de 300 participantes de todo o país.

O

4º Congresso Missionário Nacional de Seminaristas (COMINSE)
foi um evento promovido pelas Pontifícias Obras Missionárias
(POM) e pela coordenação nacional dos Conselhos Missionários
de Seminaristas (COMISEs). Ao reunir mais de 300 participantes
de todo o Brasil, o evento celebrou o Ano Jubilar Missionário e buscou impulsionar a consciência missionária dos congressistas.
O tema central do encontro tratou da formação missionária Ad gentes nos
seminários. A questão envolve diversos âmbitos da formação dos novos
padres para a Igreja no Brasil, pois está relacionada ao fortalecimento das
disciplinas sobre missão nos cursos de teologia bem como a construção de
um Programa Formativo dos Seminários para que, desde o período inicial,
possa estimular e favorecer as iniciativas missionárias.
O congresso contou com a presença de diversos religiosos, padres e bispos que, além de suas palavras, puderam incentivar os seminaristas para a
missão com o testemunho de suas próprias vidas. Com o destaque para o
vietnamita Pe. Dinh Nhue Nguyen, OFM Conv., o secretário geral da PUM
(Pontifícia União Missionária); a Ir. Regina da Costa Pedro, superiora provincial das Irmãs da Imaculada; Dom Luiz Fernando Lisboa, CP., bispo de
Cachoeiro de Itapemirim, e Dom Antônio Luiz Catelan Ferreira, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro.
CRISTO APONTA PARA A AMAZÔNIA
Ao ﬁnal do encontro, os seminaristas aprovaram e celebraram a Carta-Compromisso, que reﬂete as discussões realizadas ao longo da semana e
assume o compromisso de viver “uma conversão pessoal, pastoral e estrutural que desperte maior consciência missionária”.
O destaque da carta é o convite feito aos seminaristas, formadores, bispos e jovens para a 1ª Experiência Vocacional-Missionária Nacional a ser
realizada entre os dias 05 e 17 de janeiro de 2023, na Arquidiocese de
Manaus (AM).
Fonte: site das Pontifícias Obras Missionárias – www.pom.org.br

Meu testemunho de participação do Congresso
Foi uma grande oportunidade de aprendizado poder participar do congresso de seminaristas. Além do encontro com várias pessoas, também foi possível constatar a grandeza da educação em nosso Seminário que, desde o primeiro
ano, o propedêutico, já nos motiva para a missão
dentro do nosso regional Centro-Oeste. A consciência missionária do futuro padre precisa estar
atenta às mais diversas necessidades missionárias ao redor do mundo. Ainda que em nossa Arquidiocese não haja padres ‘sobrando’, é preciso se dispor para a missão, e
com coragem dar da nossa própria pobreza para aquelas realidades e condições ainda mais precárias. É inquietante saber que em alguns lugares do
mundo, e até mesmo aqui bem perto de nós, algumas comunidades católicas têm apenas uma Santa Missa por mês. É preciso formar todo o povo de
Deus para que todos assumam a condição de batizados e missionários para
anunciar o amor de Jesus Cristo.
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LEITURA ORANTE

“Senhor, ensina-nos a rezar” (Lc 11, 1)
GUILHERME CUNHA (SEMINARISTA)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

A

palavra de Deus, neste 17º Domingo
do Tempo Comum, nos convida ao
tema da oração. Na primeira leitura,
retirada do livro do Gênesis, temos
a repetida prece de Abraão pelo povo de Sodoma e Gomorra. A oração do patriarca mais
se parece com uma barganha insistente com
Deus para que as cidades não sejam destruídas caso tenha nela 50, 45, 30, 20 ou apenas 10
justos. Ou seja, ainda que a maioria das pessoas não se importassem com Deus, bastaria
alguns que fossem interessados em sua Palavra para que o Senhor tivesse misericórdia.
No Evangelho, os apóstolos fazem a mais
comum das perguntas que um crente pode
fazer. Eles querem saber como rezar. Querem
saber qual seria a melhor forma de falar com
Deus. Também nós devemos nos colocar nessa ‘escola de oração’ de Jesus e lhe pedir com
insistência que nos ensine qual seria o melhor
modo de lhe expormos nossas necessidades

e, quem sabe, de sermos atendidos conforme a sua divina vontade. Ou mesmo, de que
maneira devemos interceder por aqueles que
amamos e de como devemos pedir perdão pelos nossos pecados.
Jesus é o mestre, mas também é o modelo do verdadeiro orante. Ele está sempre em
oração ao Pai e nos indica que devemos ter
a mesma atitude, de ﬁlhos amados perante
um pai amoroso, um Pai verdadeiro que sabe
aquilo que é o melhor para os seus ﬁlhos. Por
essa razão, devemos sempre pedir que se faça
a vontade divina em nossas vidas.
A virtude da oração deve ser cultivada em
nosso coração para que possa ser praticada
em nossa vida. É preciso separar um tempo e
um local para que esse encontro amoroso com
Deus possa acontecer todos os dias de nossas
vidas. Os meios para que a oração aconteça
são diversos. Podemos rezar com a palavra de
Deus, com a vida dos Santos, com a meditação
dos mistérios do terço e principalmente, com
uma participação ativa e consciente dos Sacramentos, principalmente a Santa Missa.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: 2Cor 4,7-15; Sl 125(126); Mt 20,20-28. 3ª-f.: Eclo 44, 1.10-15; Sl 131(132); Mt 13,
16-17. 4ª-f.: Jr 15,10.16-21; Sl 58(59); Mt 13,44-46. 5ª-f.: Jr 18,1-6; Sl 145(146); Mt 13,47-53. 6ª-f.: 1Jo 4,7-16;
Sl 33(34); Jo 11,19-27 ou Lc 10,38-32. Sábado: Jr 26,11-16.24; Sl 68(69); Mt 14,1-12. Domingo: 18º Domingo
do Tempo Comum – Ecl 1,2;2,21-23; Sl 89(90); Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21.

ARQ. INDICA

Sobre o ciúme e a inveja
Sentir ciúme dos bens alheios e inveja dos mais abençoados é visto por muitos como pecado leve e de pouca monta. Entretanto, esse modo de pensar faz com que
muitos não o temam; sem temê-lo, o desprezam; desprezando-o, não se esforçam para evitá-lo. Assim, como um
mal silencioso e pernicioso, instala-se na alma, surpreendendo os incautos e passando despercebido, inclusive,
aos olhos mais experientes.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 11,1-13
Passos para a leitura orante:
1. Ambiente de oração: o momento de oração é um encontro
profundo com Deus. Portanto, prepare um ambiente adequado que proporcione a interiorização e a meditação. Retire tudo
aquilo que distraia e dificulte a intensidade desse momento e
peça o Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: a principal palavra a ser dita é a Palavra de Deus. Por isso, atentar-se sobre o que diz o Senhor é o
caminho da oração. Leia o texto sagrado quantas vezes for necessário, ouvindo pacientemente o ele diz.
3. Meditação livre: reze então naquilo que o texto comunica.
Mergulhe sua mente no que está escrito e destaque as palavras,
frases que mais tiveram relevo aos seus olhos, repita, rezando
com elas.
4. Oração espontânea: apresente-se a Deus. Com um ato de humildade, peça ou agradeça por tudo o que Deus já fez por você.
5. Contemplação: lembre-se dos momentos em que Deus se manifestou na sua vida. Registre as experiências do que foi vivido
na oração e faça memória durante a semana do que fora rezado.
6. Ação: viva a sua leitura comprometendo-se, de modo livre, a
pôr a Palavra à prática.
17º Domingo do Tempo Comum, Ano C – Liturgia da Palavra:
Gn 18,20-32; Sl 137 (138); Cl 2,12-14; Lc 11,1-13.

