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PALAVRA DO ARCEBISPO

O RECHAÇO AOS POBRES:
APOROFOBIA

DOM JOÃO JUSTINO
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

O

Adela Cortina, ﬁlósofa da Universidade de Valencia, Espanha, introduziu
uma nova e urgente questão para a ética no tratamento dos pobres. Essa ﬁlósofa dá nome a um comportamento mais que comum na sociedade hodierna.
Ela observa que a xenofobia (medo ou rechaço ao diferente, ao estrangeiro) é
seletiva. Os países não receiam receber turistas estrangeiros que alimentam
a economia local. No entanto, rechaçam os imigrantes pobres e os refugiados políticos, fecham as fronteiras e até constroem cercas e muros. Não há
protestos quando um time de futebol compra, por milhares de dólares, um
jogador estrangeiro. Nem se recusa a entrada no país de uma banda de rock
para uma viagem de apresentações. Diante da constatação de uma xenofobia
seletiva, identiﬁca-se a existência de uma verdadeira aporofobia (do grego
“áporos” que quer dizer pobre). Não é todo estrangeiro que é rechaçado,
mas aquele que é pobre.
Sim, o que existe é o rechaço aos pobres. Aqui e ali emergem reações dos
não-pobres contra os pobres. Ditas “pessoas de bem” refutam os empobrecidos e até se organizam para se defenderem de uma eventual proximidade
deles, como a chegada de um serviço de atendimento aos pobres próximo de
suas residências. A democracia se enfraquece ao se rechaçar os pobres e os
seus direitos como cidadãos. Urge indignar-se diante da aporofobia e trabalhar incansavelmente para a hospitalidade, caminho primeiro para a superação da fome e da miséria. Para os cristãos, está em jogo a centralidade do mandamento de Jesus: “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei” (Jo 13,34).

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

Em pleno século XXI, o tráfico de
pessoas ainda é uma realidade

Editorial

Imagem: Internet
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tema dos pobres está presente em toda a Bíblia. Jesus mesmo se identiﬁcou com eles, sendo um deles (cf. 2Cor 8,9). Falou de sua missão
de “evangelizar os pobres” (Lc 4,18). Ensinou aos seus discípulos o
serviço aos pequenos (cf. Mt 25,31-46). A história registra, ao longo
dos séculos, a sensibilidade cristã com a pobreza e os inúmeros serviços que
despontaram para o atendimento aos pobres. Uma multidão de religiosos e
religiosas consagraram suas vidas a cuidar de órfãos, de enfermos, de viúvas,
de idosos, de mulheres em situação de prostituição, de prisioneiros entre outros. Esse cuidado se perpetua nas obras sociais da Igreja católica, em número
praticamente impossível de ser catalogado.
Não faltou, também, o embate das perspectivas diferentes sobre o serviço
aos pobres. O risco do assistencialismo foi tantas vezes evocado. Insistiu-se na
necessidade da promoção social. Quem nunca ouviu dizer “Não basta dar o
peixe. É preciso ensinar a pescar”? Há, também, ações de conscientização. Para
essa corrente é preciso libertar o pobre de seu conformismo e despertá-lo para
a consciência de seus direitos como cidadão. Ilumina esses diferentes olhares
a palavra de Dom Hélder Câmara: “Quando ajudo diretamente os pobres me
chamam de santo. Quando pergunto por que estão pobres, me chamam de
comunista”.
Hoje são muitas as instituições devotadas às causas dos pobres. Igrejas,
associações, sindicatos, ONGs e o próprio poder público desenvolvem ações
em favor dos pobres. Cresce a percepção da necessária integração dos projetos, evitando a duplicidade de ações. Diálogos, rodas de conversa, fóruns
e seminários são realizados com o intuito de organizar o serviço aos que estão socialmente vulneráveis e clamam o apoio de toda a sociedade. É sempre
maior a certeza de que a assistência social precisa ser criticamente pensada e
organicamente elaborada.

Na edição desta semana, vamos falar sobre o Dia de Oração pelos
Cristãos Perseguidos. Segundo a Fundação Pontifícia ACN (Aid to the
Church in Need – Ajuda à Igreja que Sofre), “os cristãos ainda são o grupo religioso mais perseguido no mundo”, e a cada ano a situação tem
piorado.
Em junho deste ano, no dia da celebração de Pentecostes, vimos um
episódio terrorista na Nigéria que resultou em 40 mortes. A Igreja Católica de São Francisco Xavier, em Owo, cidade no sudoeste do país, foi
invadida por vários homens atirando nos ﬁéis. No mês de julho, a CNBB
nos convidou a orar pela paz na Nigéria. Por meio de vídeo, a comissão
explica que os noticiários relatam constantemente o aumento dos casos
de violência e nos atenta que não podemos nos acostumar com isso.
Uma forma de colaborar com os irmãos que sofrem esse tipo de violência é pela oração. Então, no sábado, dia 6 de agosto, reze pelos cristãos
que são perseguidos por causa da sua fé.
Boa leitura!
#somosum
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: Larissa Costa, Marcos Paulo Mota e
Suzany Marques
Revisão: Danila Mello

Diagramação: Carlos Henrique
Fotografias: Rudger Remígio e colaboradores
Contatos: encontrosemanal@gmail.com
Fone: (62) 3229-2683/2673

E

m 2013, dia 30 de julho, foi instaurado o Dia Mundial de Enfrentamento ao
Tráﬁco de Pessoas pela Assembleia Geral da Nações Unidas. No mundo,
muitas pessoas são assoladas pelo tráﬁco humano. As principais vítimas são
mulheres e crianças, segundo os dados do relatório Global Report on Traﬃcking in Persons, realizado pelo Escritório das Nações Unidas Contra a Droga e o
Crime (UNODC) no ano de 2018.
A classiﬁcação do tráﬁco humano é dividida em quatro modalidades: tráﬁco
para ﬁns de exploração sexual; tráﬁco laboral ou trabalho análogo à escravidão; tráﬁco de migrantes; e tráﬁco de órgãos. As explorações às quais pessoas são submetidas são diversas. No Brasil, o Ministério da Justiça reconheceu outras modalidades.
As mais corriqueiras são servidão doméstica, mendicância e casamento servil.
Dom Adilson Pedro Busin, membro da Comissão Episcopal Pastoral Especial
para o Enfrentamento ao Tráﬁco Humano (CEPEETH) da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) e bispo auxiliar de Porto Alegre, gravou um vídeo
sobre o assunto. Na ocasião, ele diz que a Igreja tem um papel essencial para combater essa prática e reforçou, ainda, que isso é um dos pedidos do Santo padre.
Há diversos membros da Igreja que trabalham arduamente no combate, como
a irmã Eurides Alves de Oliveira, que faz parte da Comissão Episcopal Pastoral
Especial para o Enfrentamento ao Tráﬁco Humano da CNBB. De acordo com a
religiosa, uma das maiores diﬁculdades é a ausência de dados. “Existem registros
de denúncias, mas são subnotiﬁcadas. Temos os dados nacionais, mas são muito
pulverizados. Cada órgão tem uma estatística que são importantes (sic), mas que
não dão conta da dimensão desta realidade”, disse ela em entrevista à CNBB.
Para ajudar a combater o Tráﬁco de Pessoas, a melhor ação é a denúncia. Para isso,
você pode denunciar até de forma anônima pelo Disque 100 (Direitos Humanos) ou
Ligue 180 (Violência contra a Mulher). A ﬁm de relatar a prática do tráﬁco para trabalho escravo, é possível usar o Sistema Ipê pelo site https://ipe.sit.trabalho.gov.br.
O sistema Ipê coleta denúncias de todo território brasileiro. (Suzany Marques)
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Bênção à sede da Rádio Maria Brasil
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No dia 1º de agosto, acontecerá, na Sede da Rádio Maria Brasil, uma Santa Missa
em Ação de Graças pela Rádio Maria Brasil. A celebração será presidida por Dom
João Justino e terá a presença de Dom Levi Bonatto e Dom Washington Cruz. Nesta
celebração, o arcebispo de Goiânia abençoará as instalações da rádio e fará a Bênção
da Capela Nossa Senhora Rainha da Paz. Neste dia, a Rádio Maria também receberá a
visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que percorreu grande parte
das paróquias de nossa Arquidiocese.
O presidente da Word Family, Vittorio Vicardi, também tem presença conﬁrmada,
juntamente o presidente da Rádio Maria Brasil, Fábio Ferreira Leão. Comparecerão
também vários sacerdotes que são voluntários na rádio.
A Rádio Maria está em Goiânia desde de 2018, funcionando de forma on-line pelas
redes sociais e pelos aplicativos Radio Maria e Rádio Maria Play. Agora, além dessas
formas de acompanhar a programação da rádio, você também pode sintonizar a Rádio
Maria Brasil através da frequência 99,9 FM. Por meio do aplicativo Radio Maria, que
você pode baixar no seu celular, é possível ouvir as outras Rádios Maria existentes em
mais de 80 países espalhados pelo mundo.

I Encontro de Professores Católicos

Imagem: Arquivo

No dia 4 de agosto, acontecerá, no Teatro Madre Esperança Garrido, em Goiânia, o
Primeiro Encontro de Professores Católicos. O evento terá como tema “A identidade
do professor católico em Tempos de crises” e apresenta o lema tirado do Evangelho de
São Lucas 5,4 “Avance para as águas mais profundas”.
O encontro terá a assessoria da professora Roberta Guedes, gerente da Câmara de
Educação Básica da Associação Nacional de Educação Católica (ANEC) e de Dom João
Justino, arcebispo de Goiânia e presidente da Comissão Pastoral para a Cultura e Educação da CNBB.
O evento será realizado pelo Vicariato para a Cultura e Educação da Arquidiocese
de Goiânia. Para mais informações, entre em contato pelo número (62) 3223-0758.

Santa Missa de encerramento da Fase
Arquidiocesana do Sínodo

Imagem: PASCOM

No dia 2 de agosto, acontecerá, na Catedral Metropolitana, às 19h, Santa Missa em
Ação de Graças pelo encerramento da Fase Arquidiocesana do Sínodo dos Bispos, que
será presidida por Dom João Justino. Nesta celebração também agradeceremos a Deus
pela visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima que, durante os meses
de junho e julho, percorreu diversas paróquias de nossa Arquidiocese.
A celebração será transmitida pela PUC TV e também pelo canal do YouTube da
Arquidiocese de Goiânia. Venham participar deste momento forte e bonito da nossa
igreja de Goiânia.

Jantar dos amigos do seminário
No dia 20 de agosto, acontecerá, no Seminário Santa Cruz da Arquidiocese de Goiânia, o jantar dos amigos do seminário. O jantar é uma maneira de divulgar a Pastoral
Vocacional, ajudar ﬁnanceiramente o seminário e celebrar o mês em que a Igreja se
dedica a rezar pelas vocações.
O cardápio terá arroz branco, churrasco bovino, feijão tropeiro, mandioca e vinagrete. Bebidas e sobremesa serão vendidas no local.
Você pode adquirir seu ingresso entrando em contato pelo Instagram da Pastoral
Vocacional: @vocacionalgyn.
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Conheça o
Movimento das
Mães Que Oram
Pelos ﬁlhos
SUZANY MARQUES

O

Movimento Mães Que Oram Pelos ﬁlhos está na Arquidiocese de
Goiânia e no Estado de Goiás desde o ano de 2017. Em Goiás, o
grupo está presente nas seguintes Dioceses: Goiânia, Anápolis,
Itumbiara, Ipameri, São Luiz dos Montes Belos, Goiás, Jataí e
Luziânia.
Na Arquidiocese de Goiânia, de acordo com a coordenadora arquidiocesana, Roseany Diniz, o Movimento está presente em 10 paróquias. Ela falou
ainda que o objetivo do grupo é formar mulheres intercessoras. Apesar de
levar o nome Mães Que Oram Pelos Filhos, o Movimento acolhe todas as
mulheres que querem rezar pela família.
A coordenadora estadual de Goiás, Vera Piassi, ressaltou a importância
do apoio dos padres. Aﬁnal, é impossível que o Movimento aconteça sem o
apoio dos sacerdotes, pois eles são os diretores espirituais.
O grupo é estabelecido em três pilares: a obediência, a humildade e
a unidade. O primeiro pilar, nomeado “Unidade”, diz respeito à união,
assim como foi pregado por Jesus. Nesse sentido, o Movimento é uno
em seus diversos serviços e expressões. O segundo pilar, nomeado “Obediência”, é ligado às inspirações dadas pelo Espírito Santo. Sendo assim,
o grupo precisa ter, primeiramente, obediência a Deus, depois à Igreja e,
por ﬁm, à coordenação nacional. O terceiro pilar, nomeado “Humildade”,
zela para que os membros sejam como Maria, aquela que nos ensina a
viver humildemente.

Aconteceu o 7º Encontro Nacional
da Pastoral da Comunicação

A

conteceu, no período de 22 a 24 de julho, no Mosteiro de Itaici, em
Indaiatuba (SP), o 7º Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação (Pascom). O evento que tratou sobre a comunicação e sinodalidade foi marcado por dois momentos importantes: a escolha da
nova coordenação nacional da Pascom e a apresentação do tema do próximo Mutirão de Comunicação (Muticom), que será realizado em 2023.

NOVA COORDENAÇÃO
Imagens: Internet

PASCOM BRASIL

Além de rezar pelos ﬁlhos, o Movimento possui outros serviços que se
relacionam com a vida pastoral das intercessoras. Na cartilha que apresenta
o grupo, os serviços prestados são: serviço de novos grupos; serviço virtual
dos ﬁlhos com necessidades especíﬁcas; serviço virtual dos ﬁlhos prediletos — esse serviço, em especial, intercede pelos ﬁlhos que buscam o Sacramento da Ordem; serviço de comunicação e de mídia; serviço de música;
serviço de súplica; serviço de espiritualidade, serviço virtual das dindas, e
o serviço infantil e juvenil.

MUTIRÃO BRASILEIRO DE COMUNICAÇÃO
A 13ª edição do Mutirão Brasileiro de Comunicação é o marco de um
novo tempo do maior evento de comunicação eclesial do país. O tempo de
pós-pandemia trouxe a todos uma nova realidade dos eventos de modo
que, se antes era uma exceção, hoje é a regra: a possibilidade de estarmos
reunidos de forma presencial e de forma virtual.
O tema escolhido para o próximo mutirão foi “Comunicar para a cultura
do encontro”. Desta forma, o Muticom 2023 será híbrido, com comunicadores participando em João Pessoa e em qualquer lugar do Brasil e do mundo.
Assim, apontamos para o futuro que não espera, mas que terá sempre a presença da Igreja viva, transformadora e a sua comunicação evangelizadora.

Durante o evento, foi apresentada a nova coordenação da Pascom Brasil
para o período 2022-2026. A equipe é formada pelo coordenador-geral, reeleito para mais um mandato, Marcus Tullius, pela vice-coordenadora, Janaina
Gonçalves, atual coordenadora da Pascom-Regional Leste 2, ambos de Belo
Horizonte (MG), e pelo secretário-geral, Alex Ferreira, também coordenador
da Pascom no Regional Nordeste 1, do Ceará. O anúncio foi feito pelo presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB, Dom
Joaquim Mol, que também agradeceu a Patrícia Luz, o exercício da função de
secretária-geral nos últimos quatro anos.
O processo de eleição aconteceu na sexta-feira, 22, durante a reunião anual
de coordenadores regionais, assessores eclesiásticos e bispos referenciais. Os
presentes, após avaliação da caminhada nos últimos quatro anos, fizeram
votação em lista tríplice, que foi posteriormente avaliada e confirmada pelos
membros da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB.
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Vamos rezar
pelas pessoas que sofrem

perseguição
religiosa?
LARISSA COSTA

A

contece, no dia 6 de agosto, a 8ª edição do Dia de Oração pelos Cristãos
Perseguidos. A data é promovida pela Fundação Pontifícia ACN (Aid
to the Church in Need – Ajuda à Igreja que Sofre), e apoiada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A fundação ACN tem
sede no Vaticano e sua missão é dar assistência à Igreja onde ela é mais carente
ou perseguida. Neste dia de oração, a ACN convida todas as paróquias e comunidades do país a participar, pois, “Rezar é dizer que nos importamos e que estamos ao lado dos irmãos que pagam um alto preço por acreditarem em Jesus”.
A iniciativa de um dia de oração pelos cristãos perseguidos acontece desde 2014, quando milhares de cristãos do norte do Iraque foram expulsos por
terroristas do grupo Estado Islâmico. Hoje, de acordo com a Lista Mundial de
Perseguição 2022, da Organização Cristã Portas Abertas – Open Doors, o Iraque
ocupa a 14ª colocação entre os países onde os cristãos são mais perseguidos por
causa da fé em Jesus.
Por meio da ACN, a ajuda material da Igreja Católica chega a mais de 130
países. A fundação está a serviço do Papa Francisco, tornando possível o seu
pedido de fazer uma Igreja mais próxima dos necessitados, pobres e excluídos.
LISTA MUNDIAL DE PERSEGUIÇÃO
Segundo a Organização Portas Abertas, “a perseguição aos cristãos é deﬁnida como qualquer hostilidade às pessoas que se identiﬁcam como cristãs, de
todas as denominações e também que não pertencem a uma denominação especíﬁca”. Essa descrição que é base para o trabalho da Portas Abertas também
inclui atitudes hostis, palavras e ações contra os cristãos.
A primeira Lista Mundial de Perseguição foi publicada pela Organização
Portas Abertas em 1993. O relatório é anual e o seu intuito é monitorar e medir
a perseguição aos cristãos no mundo. A pesquisa deste ano apontou que houve
um aumento de aproximadamente 20 milhões de cristãos perseguidos no mundo, desde o relatório de 2021, chegando a mais de 360 milhões de pessoas que
enfrentam esse tipo de violência.
A lista apresenta um ranking dos 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Esses países são classiﬁcados pelo nível de hostilidade, ou seja, perseguição extrema e severa. Deste relatório, 11 países registram perseguição extrema. Pela primeira vez, o Afeganistão ocupa a primeira posição da lista e a
Coreia do Norte, que por 20 anos apareceu no relatório como número 1, passa
para a segunda colocação em 2022. A pesquisa também mostrou que um em
cada sete cristãos enfrenta perseguição alta, severa ou extrema no mundo.

Veja algumas sugestões da Fundação ACN
para realizar em sua comunidade:
1. Colar o cartaz na paróquia/comunidade e distribuir panfletos com a
oração pelos cristãos perseguidos entre os agentes da pastoral.
2. Informar os fiéis sobre a realidade de perseguição a nossos irmãos
em tantos países durante as celebrações. Para isso, disponibilizar
dados atualizados e vídeos que podem ser utilizados tanto em formações como ao final das celebrações. São vídeos com informações e testemunhos daqueles que vivem heroicamente sua fé. Todo
o conteúdo está disponível gratuitamente na página da fundação:
www.acn.org.br/6deAgosto
3. Incluir uma oração pelos cristãos perseguidos nas orações dos fiéis
e, se oportuno, no momento da oração do Pai-Nosso. Lembrar a assembleia daqueles que são perseguidos e sequer podem rezar o
Pai-Nosso em público.
4. Estimular a oração do Terço pelos cristãos perseguidos entre os
paroquianos. Se oportuno, realizar uma Adoração Eucarística.
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IGREJA EM SAÍDA

RELATÓRIOS DA FASE DIOCESANA DO SÍNODO DOS BISPOS

N

Imagem: CNBB

o próximo domingo, dia 31 de julho, se encerrará o prazo para que cada
diocese envie os relatórios da Fase Diocesana do Sínodo dos Bispos.
Em discurso, por ocasião dos 50 anos do Sínodo dos Bispos, o Papa
Francisco frisou que “um aspecto importante do caminho do Sínodo
2021-2023 está na fase diocesana do Sínodo, pois a Igreja particular por sua própria realidade de proximidade com a vida concreta dos fiéis é o lugar para se
promover reais experiências de comunhão e participação na missão”.
O padre Júlio César Resende é membro da Equipe Nacional de Animação no
Brasil do Sínodo 2023. Ele destaca que “as experiências que vêm das dioceses
indicam as múltiplas formas que as comunidades encontraram para promover
momentos de diálogo, escuta e oração. Este caminho sinodal reforça nossa identidade como Igreja, como povo de Deus que assume sua responsabilidade batismal e ativamente participa da missão”.
O material deverá ser enviado para a Equipe Nacional de Animação do Sínodo de 2023, no e-mail: sinodo_2023@cnbb.org.br

ORGANISMOS DO POVO DE DEUS SE REUNIRÃO PARA ASSEMBLEIA

A
Imagem: CNBB

contecerá, entre os dias 14 e 16 de outubro de 2022, a 10ª Assembleia
Nacional dos Organismos do Povo de Deus da Igreja no Brasil (ANOPD),
na Casa de Encontros Dom Luciano Mendes de Almeida, em Brasília
(DF).
Em comunhão com o Sínodo dos Bispos, a assembleia tem como tema
“Comunhão e Missão: caminho para a igreja no Brasil” e possui o lema bíblico:
“Preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz” (Ef 4,3). O evento reunirá
cerca de 200 delegados e delegadas dos organismos do povo de Deus na Igreja
no Brasil.
São organismos do Povo de Deus da Igreja no Brasil, o Conselho Nacional do
Laicato do Brasil (CNLB), a Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), a Conferência dos Bispos do Brasil (CNBB), a Comissão Nacional de Presbíteros (CNP), a Conferência Nacional dos Institutos Seculares do Brasil (CNIS) e a Comissão Nacional
de Diáconos (CND).

SUBSÍDIOS PARA O 3º ANO VOCACIONAL DA IGREJA NO BRASIL

A

partir do dia 20 de novembro até 26 de novembro de 2023, acontecerá
o Ano Vocacional da Igreja no Brasil. Neste ano, haverá a comemoração
dos 40 anos do Primeiro Ano Temático dedicado à reflexão, oração e
promoção das vocações no país.
No 3º Ano Vocacional, o tema a ser refletido é “Vocação: Graça e Missão”. O
tema foi inspirado no Documento Final dos Sínodos dos Bispos sobre “Os jovens,
a fé e o discernimento vocacional”. O lema do encontro é “Corações ardentes, pés
a caminho” (cf. Lc 24, 32-33).
O lançamento oficial do texto-base do 3º Ano Vocacional acontecerá no dia
1º de agosto com a missa de abertura do mês Vocacional, às 19h, na Capela da
CNBB. A celebração será transmitida em algumas TVs de inspiração católica (TV
Nazaré, TV Rede Século 21 e TV Horizonte) e também pelas redes sociais da CNBB
(YouTube e Facebook) e da Conferência dos Religiosos do Brasil, a CRB Nacional
(YouTube e Facebook).
Haverá também, neste mesmo dia, uma live de lançamento do texto-base às
21h, com a participação da irmã Maristela Ganassini, do Setor Juventude e Vocações da CRB; do referencial da Pastoral Vocacional, Dom José Albuquerque; e do
presidente da Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da
CNBB, Dom João Francisco Salm.
Rezemos para que este mês de agosto, em que dedicamos nossas orações
pelas vocações, inclusive pelo terceiro ano vocacional, gere muitas e santas vocações para a Igreja do Brasil.
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Milagres Eucarísticos no mundo
O que é um milagre eucarístico?

Imagem: Internet

Os Milagres Eucarísticos são milagres de Deus que visam conﬁrmar a fé na presença real do corpo e do sangue
do Senhor na Eucaristia. Com as palavras da consagração:
“Este é o meu corpo”, “Este é o meu sangue”, o pequeno
pedaço de pão torna-se o corpo de Cristo, e o vinho torna-se o seu sangue. Esta maravilhosa mudança é chamada
de Transubstanciação, a passagem da substância. Do pão
e do vinho restam apenas as aparências ou espécies que
com um termo ﬁlosóﬁco são denominadas acidentes. Permanecem então as dimensões, a cor, o sabor, o cheiro e
também as capacidades nutritivas, mas não a substância,
a verdadeira realidade, que se tornou o corpo e o sangue
do Senhor. Santo Tomás de Aquino, considerado por excelência “Doutor da Eucaristia”, em sua Suma Teológica
diz que “o corpo e o sangue que aparecem após o milagre
são devido à transformação das espécies eucarísticas, ou
seja, dos acidentes, e não tocam a verdadeira substância
do corpo e sangue de Jesus”.
É possível visitar, virtualmente, nas páginas www.carloacutis.com e www.miracolieucaristic.org, os lugares em
que os Milagres Eucarísticos, reconhecidos pela Igreja,
aconteceram.

Milagre Eucarístico de Lanciano, 750 D.C
Uma inscrição em mármore do século XVII descreve este Milagre Eucarístico que se deu em
Lanciano, Itália, na igreja de São Francisco, no ano 750.
“Um monge sacerdote pôs em dúvida que na Hóstia Consagrada se encontrasse realmente o
Corpo e o Sangue do Nosso Senhor. Ao celebrar a Missa e depois de proferir as palavras da consagração, viu transformar-se em Carne a Hóstia e em Sangue o Vinho. Todo este milagre foi observado pelos presentes. A Carne está ainda hoje intacta e o Sangue dividido em cinco partes desiguais
que pesam tanto todas juntas quanto cada uma delas”.
Em 1970, o Arcebispo de Lanciano e o provincial dos Frades Menores Conventuais de Abruzzo,
com a autorização de Roma solicitam ao Doutor Edoardo Linoli, Diretor do Hospital de Arezzo e
Professor de Anatomia, Histologia Patológica e Química e Microscópica Clínica, para elaborar um
exame científico detalhado sobre as relíquias do Prodígio de doze séculos atrás. Em 4 de março
de 1971, o professor apresentou um relatório minucioso dos vários estudos feitos.
ESTAS FORAM AS CONCLUSÕES:
1. A “Carne Milagrosa” é verdadeira carne, constituída por tecido muscular do miocárdio.
2. O “Sangue Milagroso” é verdadeiro sangue: a análise cromatográfica demonstra-o com certeza
absoluta e indiscutível.
3. O estudo imunológico prova também que a Carne e o Sangue são, sem dúvida alguma, de
natureza humana e o exame imuno-hematológico permite afirmar, com toda a objetividade
e segurança, que ambos pertencem ao mesmo grupo sanguíneo AB, grupo a que pertence o
homem do Santo Sudário e característico das populações do médio oriente.
4. As proteínas contidas no sangue estão igualmente repartidas, em porcentagens semelhantes
às do esquema soro proteico do sangue fresco normal.
5. Nenhuma seção histológica revelou traços de infiltração de sais ou de substâncias conservantes, utilizadas na antiguidade para a mumificação dos corpos.
Em 1973, o Conselho Superior da Organização Mundial de Saúde nomeou uma comissão científica para verificar as conclusões a que tinha chegado o professor Linoli. Essa pesquisa foi exatamente a mesma que efetuou este professor com outros exames complementares. Os trabalhos
duraram 15 meses e foram realizados 500 exames. Concluiu-se que os fragmentos recolhidos em
Lanciano não se assemelhavam a tecidos mumificados. E quanto à natureza dos fragmentos da
Carne, a comissão declarou que se trata de um tecido vivo, porque responde rapidamente a todas
as reações clínicas próprias dos seres vivos. A Carne e o Sangue do Milagre de Lanciano permanecem com as características semelhantes às recém recolhidas por um ser humano. Este relatório das
pesquisas científicas da Comissão Médica da OMS e da ONU, publicado em dezembro de 1976 em
Nova York e em Genebra, concluiu que a ciência, consciente dos seus limites, se encontra perante
a real impossibilidade de dar uma explicação para este fenômeno.
Fonte: Site Miracoli Eucaristici - www.miracolieucaristici.org
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LEITURA ORANTE

“Pois a vida de alguém não consiste na
abundância de suas posses” (Lc 12,15)
VINÍCIUS GUSTAVO NASCIMENTO OLIVEIRA
(Seminarista da Diocese de Itumbiara – GO)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

C

aríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, estamos percorrendo
com Jesus o caminho de Jerusalém,
no qual aprendemos, junto dos discípulos, as lições que nos fazem ser verdadeiras testemunhas de seu Reino. Contudo,
Jesus nos ensina que a lógica do Reino é diferente da lógica humana.
Se notarmos bem, o Evangelho diz que
um homem, ao procurar Jesus para resolver uma questão familiar, está preocupado com os bens que deve receber de seu
irmão. Nesse sentido, parte da lógica humana, pensando assim, considera os bens
materiais. Jesus lhe responde mostrando
que os bens são bons, mas não fazem parte, essencialmente, da vida do homem, por
isso é preciso saber usá-los.

A pessoa que pensa somente nas coisas
deste mundo carrega um pensamento raso.
Jesus nos chama a atenção ao tratar da lógica do Reino, que nos instiga a considerar
as coisas celestes. Quem assim o faz compreende o papel e o lugar dos bens materiais e salva sua vida. Porque o dinheiro,
a ganância, a idolatria... não são fontes da
verdadeira vida nem conduzem à vida plena, além de não proporcionarem à pessoa
um autêntico amadurecimento. Portanto,
não podemos deixar que tais bens nos escravizem e nos fechem em nós mesmos.
Estejamos sempre atentos para que, em
nossa vida, o nosso Deus seja o Deus Vivo
e Verdadeiro e não o deus da ganância, do
orgulho, das coisas temporais. “A vida de
alguém não consiste na abundância de suas
posses” (Lc 12,15). As únicas riquezas que
o homem deve acumular são aquelas que o
tornam rico diante de Deus – as virtudes, a
caridade, a oração....

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Jr 28,1-17; Sl 118(119); Mt 14,13-21. 3ª-f.: Jr 30,1-2.12-15.18-22; Sl 101(102); Mt 14,22-36. 4ª-f.: Jr 31,1-7;
Jr 31,10.11-12ab.13; Mt 15,21-28. 5ª-f.: Jr 31,31-34; Sl 50(51); Mt 16,13-23. 6ª-f.: Na 2,1.3;3,1-3.6-7; Dt 32,35cd-36ab.39abcd.41; Mt 16,
24-28. Sábado: Transfiguração do Senhor, festa. Dn 7,9-10.13-14 ou 2Pd 1,16-19; Sl 96(97); Lc 9,28b-36. Domingo: 19º Domingo do
Tempo Comum – Sb 18,6-9; Sl 32(33); Hb 11,1-2.8-19 ou abrev. 11,2.8-12; Lc 12,32-48 ou abrev. 12,35-40.

ARQ. INDICA

O Socorro de Deus para as
Aflições da Alma
O mundo moderno é dinâmico, ameaçador, competitivo...
e muitos não sabem enfrentar isso. Alguns já perderam até a
própria identidade e vivem no vazio, levando uma vida sem
sentido, caminhando sem rumo e sem meta, sem poder chegar
a lugar algum.
Neste livro, você poderá encontrar o socorro de Deus para
os males da alma; são “atitudes de fé” que precisamos cultivar
como “hábitos diários”, de modo que não sejamos pegos de
surpresa e tragados pela melancolia.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 12,13-21
Siga os passos para a leitura orante:
1. Ambiente de oração: encontre um espaço que
lhe proporcione rezar e meditar a Palavra de Deus.
2. Leitura atenta da Palavra: reze pedindo a presença do Espírito Santo, para que Ele auxilie você
numa leitura atenta da Palavra Divina.
3. Meditação: escreva, se possível, o Evangelho,
sublinhando as palavras que mais chamaram sua
atenção. Repita essas palavras em voz alta, para
que elas adentrem a sua mente e o seu coração.
4. Oração: depois, faça uma oração de louvor e de
agradecimento pelo momento que Deus lhe proporcionou. Se possível, escreva também a sua
oração.
18º Domingo do Tempo Comum, Ano C – Liturgia da
Palavra: Ecl 1,2.2,21-23; Sl 89(90), 3-4.5-6.12-13.14 e
17 (R. 1); Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21.

