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Cri Vve!
Somos suas testemunhas

Eu v 
Sen!
(Jo 20,18)

Mês oon
Desde 1981, a Igreja do Brasil
dedica o mês de agosto à
oração pelas vocações. A data foi
instituída na 19ª Conferência
da CNBB, após o Concílio
Vaticano II.
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PALAVRA DO ARCEBISPO

O caminho é
o diálogo

DOM JOÃO JUSTINO
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

A

Imgaem: Internet

Igreja, ao buscar a ﬁdelidade ao evangelho, é marcada pela defesa
e pela prática do diálogo. Um dos grandes marcos de sua história
recente foi a realização do Concílio Ecumênico Vaticano II (19621965), convocado por São João XXIII, o “Papa do diálogo”. Ao propor a realização de um Concílio Ecumênico, o “Papa Bom” trazia em seu
coração a esperança e a certeza de que o encontro dos bispos do mundo
inteiro seria um exercício excelente de escuta, diálogo e decisões de importância para o futuro da missão da Igreja no mundo. E o Concílio foi, verdadeiramente, esse exercício delicado, enriquecedor, ousado e promissor não
apenas para a Igreja, mas também para a sociedade. Pode-se elaborar uma
análise do Vaticano II sob a luz do diálogo. Nesse caso, vai se descobrir que
o evangelho fecunda a história também quando sustenta, especialmente
nos cristãos, o ﬁrme empenho de trilhar o caminho do diálogo.
Quando tratou da questão ecumênica, da relação da Igreja Católica com
as outras Igrejas e comunidades eclesiais e a questão do diálogo inter-religioso, o Concílio apontou horizontes: o diálogo interno na Igreja, um dos
fundamentos para a sinodalidade, qual experiência de caminhar juntos na
mesma missão; o diálogo entre cristãos, considerando as outras conﬁssões
religiosas, fundadas na mesma fé em Jesus Cristo como Filho de Deus; o
diálogo com outras tradições religiosas que confessam crer em Deus; e o
diálogo com os homens e mulheres de boa vontade que não confessam
alguma fé em Deus. Inspirados no evangelho, nós católicos precisamos ser
devotamente partidários do diálogo. Quando dele formos tentados a nos
afastar, lembremo-nos de Jesus, em diálogo com Pilatos; lembremo-nos de
São Francisco de Assis, em diálogo com o Sultão do Egito; lembremo-nos
de Santa Catarina de Sena, em diálogo com o Papa Gregório XI.

No âmbito da política, seja nacional seja internacional, veriﬁca-se que
onde se constrói o diálogo há sempre maiores chances de sucesso na resolução dos conﬂitos. Instituições internacionais, como por exemplo a
Organização das Nações Unidas – ONU, trabalham pela via da diplomacia, cujo fundamento é a capacidade de dialogar. Há entidades religiosas
e não-governamentais que trabalham pela paz e resolução de conﬂitos,
criando mesas de diálogos e apoiando iniciativas de encontros entre partes
discordantes.
No Brasil, as instituições políticas enfrentam tempos de encruzilhada
das polarizações, que tendem a desfavorecer a escuta do diferente e a negar a construção de soluções pela via do diálogo. Toda palavra que incite
ao ódio e à acusação leviana rasga o tecido social. O diálogo contém em si
um potencial reconciliador, nada exclusivo das religiões. Nós brasileiros
precisamos redescobrir o sentido restaurador do diálogo, que na busca
da verdade aponta para uma longa estrada a percorrer. Sem idealizações
que poderiam colocar como impossível a marcha das conversações, diante da pluralidade das formas de pensar, das tradições e dos diferentes
posicionamentos, descobre-se, mais uma vez, que o caminho é o diálogo.
Às vezes demorado, longo, intenso, ele é a aposta mais crível de possibilidade de convivência humanizada e de superação de qualquer forma de
violência. Ele é o itinerário para a construção da paz.

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

História da Igreja em Goiás

Editorial

A participação de Dom Fernando na criação da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - 1952
PE. MAXIMILIANO COSTA
Mestre em História

A
Estamos em agosto, mês dedicado às vocações. Na matéria de capa desta
edição trazemos um texto especial sobre essa temática. Por ocasião do Mês
Vocacional, Dom Francisco Salm, presidente da Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada, gravou um vídeo falando sobre a importância do tema deste ano, “Cristo Vive! Somos suas testemunhas”. Ele
explica que saber quem é Jesus “desperta em nós um grande encanto por Ele,
pela vida que Ele viveu, pela proposta que Ele nos faz, portanto, conhecer
Jesus é o caminho para que se perceba o chamado”.
Neste mês, celebramos em cada domingo uma vocação. No primeiro, a
vocação presbiteral, com o Dia do Padre, que foi comemorado na última
quinta-feira, dia 4 de agosto; no segundo domingo recordamos a vocação
ao matrimônio, lembrando que nessa semana, do dia 13 ao dia 21, também
comemoramos o Dia Nacional da Família; no terceiro domingo, a vocação
à vida religiosa; e no último domingo do mês celebramos a vocação laical.
Ainda em 2022, começaremos a celebrar o Ano Vocacional da Igreja no
Brasil, que acontecerá a partir do dia 20 de novembro deste ano e se encerrará em 23 de novembro de 2023. Esta iniciativa comemora 40 anos do primeiro
ano temático dedicado à promoção das vocações.
Boa leitura!
#somosum
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Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) foi fundada em 16 de outubro de 1952, na cidade do Rio de Janeiro, então capital federal. Coube a Dom Hélder Câmara, bispo auxiliar do Rio de
Janeiro, protagonizar o processo. Esse acontecimento marcou a história do catolicismo brasileiro,
pois tinha como finalidade articular, fomentar e fortalecer a ação da Igreja Católica no Brasil. A
iniciativa tornou-se evidente durante o Congresso Mundial dos Leigos que aconteceu em Roma em 1950.
Nesse grande evento, foram elaborados os primeiros esboços da futura organização religiosa com o apoio de
Monsenhor Giovani Montini, secretário de Estado do Vaticano (futuro Papa Paulo VI), que muito colaborou
para que a proposta fosse aprovada pelo Papa Pio XII. Afinal, esta conferência alargaria o raio de atuação e
influência da Igreja no Brasil. Sendo assim, em outubro de 1952, com a permissão da Santa Sé, foi criada a
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a terceira conferência episcopal do mundo.
Para que isso acontecesse, houve o protagonismo de Dom Hélder Câmara com o apoio e trabalho de um
grupo de bispos brasileiros, dentre eles ressaltamos Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, Dom Carlos
Coelho, Dom Eugênio Sales, Dom Fernando Gomes, Dom Hélder Câmara, Dom José Maria Pires, Dom José
Távora e Dom Luís Mousinho. Durante o período que Dom Fernando Gomes dos Santos foi bispo de Aracaju,
ele participou ativamente junto a Dom Hélder de todas as articulações que aconteceram para fundação da
CNBB, principalmente junto à Ação Católica Brasileira.
Em 1947, foi realizada, em Belo Horizonte, a II Semana Nacional de Ação Católica, na qual Dom Fernando, com o apoio de outros bispos, propôs a Dom Hélder a criação do Secretariado Nacional da Ação Católica
com a finalidade de articular nacionalmente os órgãos diocesanos do movimento, sob a supervisão dos bispos. Este secretariado foi criado e Dom Hélder foi nomeado o Assistente Geral da Ação Católica Brasileira,
possibilitando, assim, as devidas condições para o nascimento de um organismo que pudesse congregar
todos os bispos brasileiros. Este secretariado nacional foi de fundamental importância para organização do
episcopado por meio da conferência nacional. Os bispos nordestinos, amigos de Dom Hélder, o apoiaram
com muito vigor para que essa proposta acontecesse, entre eles estavam: Dom José Vicente Távora, Dom
Eugênio de Araújo Sales, Dom Fernando Gomes dos Santos, Dom José de Medeiros Delgado, Dom Antônio
Fragoso, Dom Austregésilo de Mesquita Filho.
O grupo de bispos nordestinos, no qual Dom Fernando fazia parte, estavam preocupados com os problemas sociais em suas dioceses, e tinham como finalidade tornar esses problemas conhecidos por toda
instituição, a fim de que essa se comprometesse na superação dos mesmos. O apoio desses bispos, de fato,
foi imprescindível para a criação da CNBB. Sendo assim, Dom Fernando participou ativamente da criação da
conferência nacional, sendo eleito membro da Comissão da Ação Católica durante a reunião de instalação da
entidade que aconteceu no Palácio São Joaquim, no Rio de Janeiro, em 14 de outubro de 1952. Já como arcebispo de Goiânia, acolheu em 1958, a 4ª Assembleia Ordinária da CNBB, ocasião em que foi eleito membro
da Comissão Central, cúpula dirigente da entidade. Porém, na eleição seguinte, de 1964, que aconteceu em
Roma durante a terceira sessão do Concílio Vaticano II, Dom Fernando era o candidato de Dom Hélder para o
comando da CNBB, porém perdeu a eleição, em que foi eleito Dom Agnelo Rossi.
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Rádio Maria Brasil

Primeiro Encontro de Professores Católicos

Foto: Rudger Remígio

Aconteceu, na noite do dia 4 de agosto, no Teatro Madre Esperança Garrido,
o Primeiro Encontro de Professores Católicos. O Encontro teve como tema “A
identidade do professor católico em tempos de crises” e como lema “Avance
para as águas mais profundas” (Lc 5,4), com assessoria da professora Roberta
Guedes, gerente da Câmara de Educação Básica da Associação Nacional de
Educação Católica (ANEC), e de Dom João Justino, arcebispo metropolitano de
Goiânia e presidente da Comissão para Cultura e Educação da CNBB.
Padre Maximiliano Gonçalves da Costa, vigário episcopal do Vicariato para
a Cultura e Educação, falou do desaﬁo de assumir essa missão e ﬁcou muito
feliz com a participação dos professores neste primeiro encontro e disse estar
programando outras ações para serem realizadas ainda este ano.

Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima
A Imagem Peregrina esteve, nos dias 29 a 31, na Paróquia Nossa Senhora de
Fátima, localizada no Setor Solange Park I, em Goiânia. Essa foi a última paróquia onde a imagem passou. No dia 1º de agosto, ela esteve na sede da Radio
Maria e, na manhã da terça-feira, dia 2 de agosto, a imagem de Nossa Senhora
de Fátima visitou também dois hospitais da capital, o Hospital Santa Helena e
o Hospital Araújo Jorge.
Acompanhe na próxima edição do jornal uma matéria especial sobre o
encerramento da visita da Imagem Peregrina.

Faça sua inscrição em linktr.ee/arquidiocesedegoiania e venha participar conosco.

Foto: Rudger Remígio

Aconteceu, na manhã do dia 1º de agosto, a inauguração da Capela Nossa
Senhora Rainha da Paz e da frequência 99,9 FM na sede da Rádio Maria Brasil,
em Goiânia. A Santa Missa foi presidida pelo nosso arcebispo, Dom João Justino, que abençoou a capela e os ambientes da rádio.
Estiveram presentes Dom Washington Cruz, arcebispo emérito de Goiânia e
o presidente mundial da rádio, Vittorio Vicardi.
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CAPA

VOÇÃ, o

cad it
de DE
Conheça o relato de pessoas
que disseram sim à vontade
Deus e hoje caminham
na vocação que foram
chamadas por Ele
SUZANY MARQUES

N

o ano de 1981, durante a 19ª Conferência Nacional dos
Bispos Brasileiros, agosto foi instituído o mês vocacional. Durante esse mês, a Igreja do Brasil é convidada
a rezar a cada semana por uma vocação especíﬁca. As
vocações instituídas pela Igreja são quatro, vocação sacerdotal,
vocação matrimonial, vocação à vida consagrada e a vocação
laical. Em 2022, o tema escolhido para a celebração do mês vocacional é “Cristo Vive! Somos suas testemunhas” e o lema:
“Eu vi o Senhor!” (Jo 20,18).
Nesta primeira semana rezamos pelas vocações sacerdotais.
No dia 4, celebramos o Dia do padre. Para falar sobre a graça
de viver essa vocação, convidamos o padre francês que está há
aproximadamente 50 anos no Brasil, boa parte desse tempo na
Arquidiocese de Goiânia, monsenhor Jean Auguste Louis Biraud ou padre Jean Biraud, como gosta de ser chamado.
Padre Jean Biraud completou 70 anos de sacerdócio em dezembro de 2021. Para ele, ser padre é ser útil e ter a felicidade
de ser ﬁel a Deus e servir à sua comunidade. Além disso, ele
explicou como mantém viva a chama da vocação diariamente,
para que não desanime da caminhada. Ele falou que age sempre
com muita humildade e reconhece que o agradecimento pela
graça precisa ser diário. Ele ainda explica que é preciso “viver

a alegria de uma comunidade sempre pronta a partilhar tudo:
momentos bons e aqueles que trazem sofrimento também. O
sofrimento ensina muito”.
O sacerdote explicou que não gosta de contar os anos, gosta
de viver a animação de servir. “A palavra servir é aquela que
me conhece tão bem”, enfatiza. Ele diz que se sente muito amado por Deus e pela comunidade e expressou que é uma felicidade poder chegar aos 95 anos de idade e 70 anos de sacerdócio
podendo ainda celebrar.
Os anos de experiência também se tornam um testemunho de
fé, testemunho de suma importância para os jovens que estão
em busca de sua vocação. O padre conta que é necessário que o
jovem preste atenção nos detalhes do dia a dia, para reconhecer
e atender ao chamado de Deus. “Deus não vai gritar com você.
Por isso, é preciso compreender os acontecimentos deixando o
Espírito Santo agir. Eu fui chamado muito cedo, apenas com 10
anos. Deus me convidou através de um padre velho, não tanto
como eu, mas me acolheu com tanto amor e cuidado... só podia
ser a presença de Deus!”
Não é fácil viver a vocação, pois as provocações e desanimações existem. Isso acontece tanto com os padres que possuem
muitos anos de sacerdócio quanto com padres mais jovens. O
monsenhor Jean agradece a todos do clero que o ajudaram a
chegar até aqui e aconselha: “Permitam-se fazer aquilo que dá
sentido à vida. Estou falando do verdadeiro sentido, não de coisas fúteis. E, apesar de tudo, sejam sempre exemplos de grande
alegria. É o que falta muito, até em nossas cerimônias religiosas.
O que conta, aﬁnal, é estar sempre pronto a uma convivência fraterna, tanto na família clerical quanto na família comunidade”.
Já aos padres jovens de caminhada, o monsenhor deixa uma
mensagem de ânimo. “Você, jovem padre, esteja sempre disposto a servir. O serviço estabelece os laços da entrega e do
receber, assim nunca estarão sozinhos. Quem se fecha a si próprio desperdiça a própria vida. Ser padre é muito bom, se não
fosse, Deus não teria me deixado aqui até hoje não”, ﬁnaliza.

O que conta, afinal, é estar
sempre pronto a uma convivência fraterna,
tanto na família clerical quanto na
família comunidade
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Vocçã Matni

A

segunda semana de agosto é dedicada à Vocação Matrimonial. O casamento é um presente deixado por
Deus, assim como é narrado no livro de Gênesis. “Por
isso um homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua
mulher, e eles se tornam uma só carne (Gn 2,24)”. O catecismo
da Igreja Católica diz: “A aliança matrimonial, pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão da vida
toda, é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges e
à geração e educação da prole, e foi elevada, entre os batizados,
à dignidade de sacramento por Cristo Senhor” (CIgC, 1601).
Lecia Abdel Jabbar e Marcos Antônio Costa são casados
há 23 anos, e têm cinco ﬁlhos. Pelo tempo de vida juntos, já
enfrentaram muitas diﬁculdades, por isso, para eles, o ditado
que diz que o casamento santiﬁca, é uma verdade. Segundo
Lecia, em cada fase da vida matrimonial há uma diﬁculdade.
“No início, é a toalha molhada em cima da cama, o sapato que
não colocou no lugar, uma roupa jogada no meio da casa”.
Mas, ao passar dos tempos, essas diﬁculdades são cessadas,
“conforme a gente vai crescendo e amadurecendo, as diﬁculdades vão sendo tiradas do caminho por meio do diálogo”.
Para ela, esse é o segredo, a conversa entre o casal, conseguir
entender pelos pequenos detalhes a hora certa de se conversar
e resolver os problemas do cotidiano.
Olhando o longo caminho que ﬁzeram juntos, o casal acredi-

ta que, além da família,
o mais importante que
construíram juntos foi
a cumplicidade, a ponto de, por um olhar,
saber o que o outro
precisa ou pelo o que
está passando. Isso
faz com que o amor se
fortiﬁque e solidiﬁque.
“Com o passar do tempo, realmente, a gente
se torna uma só carne”, aponta a esposa.
Lecia explica ainda o
segredo para uma união longa e feliz, “primeiro é Deus, depois
o amor, o respeito, o diálogo e a compreensão”, e completa,
“um precisa rezar pelo outro”.
Para os jovens casais, Lecia e Marcos aconselham a colocar
Deus como fundamento do casamento. “Coloque Deus como
centro de tudo na vida. Essa relação tem que ser um tripé, o
marido, a esposa e Deus”. E complementam, “não case para
ser feliz, case para fazer o outro feliz. Case para se entregar ao
outro sem reserva”.

Vid isa

A

terceira vocação que a Igreja reza em agosto é a Vocação à Vida Consagrada. Segundo o catecismo, “o estado da vida consagrada aparece, portanto, como uma
das maneiras de conhecer uma consagração ‘mais íntima’, que se radica no Batismo e se dedica totalmente a Deus.
Na vida consagrada, os ﬁéis de Cristo se propõem, sob a moção do Espírito Santo, a seguir a Cristo mais de perto, doar-se a
Deus amado acima de tudo e, procurando alcançar a perfeição
da caridade a serviço do Reino, signiﬁcar e anunciar na Igreja a
glória do mundo futuro” (CIgC, 916).
Lucilda Borges Cantuária tem 21 anos de vida religiosa na
congregação Mãe Dolorosa. Para ela, a conﬁssão e a penitência
a ajudam a se manter ﬁrme em sua vocação. “Para me manter
ﬁrme na vocação, me ajuda muito a minha comunhão íntima
com o Senhor. Quanto mais me aproximo de Deus, quanto mais
me mantenho com ele na centralidade, mais me torno disponível para responder à sua vontade na minha vida”, explicou.
A irmã aconselha aqueles que querem também seguir uma

vida consagrada. Para
ela, é preciso se desprender e ter a disposição para atender
ao chamado de Deus.
Além disso, é necessário que a pessoa ﬁque
atenta aos sinais que
são colocados na vida
durante o dia a dia. “A
primeira coisa necessária é o desprendimento
da própria vontade e
o querer se colocar no
lugar do outro, a doação. Saber que o Deus que chama é o mesmo que nos fortalece a
cada dia”, e diz ainda, “Então, jovem, não tenha medo de dizer
sim para o projeto de Deus”.

Vocçã Lac e Mséi d Caes

P

or ﬁm, no último domingo, a celebração é dedicada aos
leigos. Nesse dia, também é comemorado dia do catequista. A Vocação Laical se refere a todas as pessoas, pois
todos têm um chamado. É fundamental que o leigo trabalhe na vida, na missão da Igreja e na sociedade. De acordo com
o Catecismo, nos parágrafos 905 e 906, “Os Leigos exercem sua
missão profética também pela evangelização, ‘isto é, o anúncio
de Cristo pelo testemunho da vida e pela palavra’[...] Os leigos
que forem capazes e que se formarem para isto podem também
dar sua colaboração na formação catequética, no ensino das
ciências sagradas e atuar nos meios de comunicação social”.
No ano de 2021, no dia 10 de maio, o Papa Francisco instituiu
o ministério da Catequese. Na Carta Apostólica sob forma de
“Motu Próprio” Antiquum Ministerium, no n. 2, o Santo Padre
explicou a importância do novo ministério. “A Igreja quis reconhecer este serviço como expressão concreta do carisma pessoal, que tanto favoreceu o exercício da sua missão evangelizadora. Olhar para a vida das primeiras comunidades cristãs, que
se empenharam na difusão e progresso do Evangelho, estimula
também hoje a Igreja a perceber quais possam ser as novas expressões para continuarmos a permanecer ﬁéis à Palavra do Senhor, a ﬁm de fazer chegar o seu Evangelho a toda a criatura”.
Roniel Santos da Silva tem 26 anos e, há seis anos aproximadamente, serve na Paróquia São João Batista. Atualmente
ele é coordenador da Pastoral da Comunicação da Igreja. Ele
explicou que começou a servir logo no início do seu namoro

com sua atual esposa,
após um convite dela
para participar de uma
das comunidades da
paróquia. “Ela me levou para a Comunidade São José Operário e fui gostando em
poder ajudar. Então
veio o chamado para
a Pastoral da Liturgia.
No começo ﬁquei com
medo, mas coloquei
nas mãos de Deus e
deu tudo certo”.
Sobre as diﬁculdades que surgem com o “sim” da sua vocação, ele explicou que geralmente estão relacionadas às tarefas do cotidiano. Por isso, ele sempre busca se atentar para que
Deus sempre esteja sempre à frente. “Temos que pedir a Deus
para que possamos sempre atravessar as diﬁculdades com
amor e carinho, para que possamos fazer o nosso melhor”, enfatiza. Ele ainda aconselha aqueles que não conseguiram dizer
“sim” à sua vocação. “O conselho que eu dou é de se entregar
a este chamado, de não ter medo de servir a Igreja, de estar servindo a Deus, porque é um sentimento único, o de estar perto
de Deus”, ﬁnaliza.
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IGREJA EM SAÍDA
Imagem: Vatican Media

Papa Francisco
realiza peregrinação
penitencial ao
Canadá
LARISSA COSTA

D

e 24 a 30 de julho, o Papa Francisco realizou sua 37ª Viagem
Apostólica, a segunda que ele realiza neste ano. Desta vez
ele visitou o Canadá. No início da viagem, como é de costume, o Santo Padre saudou cerca de 80 jornalistas de mais de
10 países que estavam a bordo do voo. “Bom domingo a todos, sejam
bem-vindos! Obrigado por este serviço e também por esta companhia”. Ele também recordou aos presentes sobre o dia dos avós, comemorado na data da viagem, “recordemo-los hoje de modo especial. Deles recebemos muitas coisas, antes de mais nada a história”.
Ao chegar em Edmonton, no Canadá, ainda no avião, o Pontíﬁce
recebeu os cumprimentos do núncio apostólico, Dom Ivan Jurkovič,
e do chefe do Protocolo. Depois, o Papa foi conduzido a um hangar
para a cerimônia de boas-vindas, onde foi saudado pela governadora-geral do Canadá, Mary May Simon, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, por lideranças indígenas e autoridades civis e
eclesiásticas.
Na segunda-feira, dia 25 de julho, seguindo o programa da viagem, o Papa Francisco se encontrou com as populações indígenas das
Primeiras Nações, Métis e Inuítes, em Maskwacis. Em seu discurso,
ele disse ter em mente fazer uma peregrinação penitencial. “Estou
aqui porque o primeiro passo desta peregrinação penitencial no meio
de vós é o de vos renovar o pedido de perdão e dizer com todo o coração que o deploro profundamente: peço perdão pelas formas em que
muitos cristãos, infelizmente, apoiaram a mentalidade colonizadora
das potências que oprimiram os povos indígenas. Sinto pesar”
No mesmo dia, o Santo Padre também se encontrou com as populações indígenas e os membros da comunidade paroquial. Durante
a sua fala o Papa lembrou da visita à Roma dos representantes do
Canadá. “Estou feliz por me encontrar no vosso meio e rever os rostos de vários representantes indígenas que, há poucos meses, foram
me visitar em Roma. Foi muito signiﬁcativa para mim aquela visita:
agora estou eu na vossa casa, como amigo e peregrino”.
No terceiro dia da Viagem Apostólica, Francisco celebrou Santa
Missa no Estádio Commonwealth, em Edmonton. Durante a tarde ele
foi ao lago de Santa Ana. Na cadeira de rodas, às margens do lago,
o Papa fez uma oração silenciosa. Na manhã do dia 27, o Pontíﬁce
partiu de Edmonton para Québec, para a segunda etapa da visita
no país. Neste quarto dia da viagem, ele se encontrou com as autoridades civis, com representantes das populações indígenas e com o
corpo diplomático.
Francisco deixou uma mensagem no Livro de Honra da Cidadela
de Québec. “Peregrino no Canadá, uma terra que se estende de mar a
mar, rezo a Deus para que este grande país seja sempre um exemplo
na construção de um futuro que preza e valoriza as suas raízes, em
particular as populações indígenas, e em ser uma casa acolhedora
para todos”.
No dia 28, Francisco celebrou a missa pela reconciliação, no Santuário Nacional de Santa Ana de Beaupré. Mais tarde, na Catedral
Basílica de Notre-Dame, ele se encontrou com bispos, sacerdotes,
diáconos, seminaristas e vida consagrada canadense para a celebração da oração das Vésperas.

Na manhã do último dia de peregrinação, o Papa se encontrou
com uma delegação de indígenas presentes em Québec. “Vim ao
Canadá como amigo para vos encontrar, para ver, ouvir, aprender,
apreciar como vivem as populações indígenas deste país [...] Vim
como peregrino, com as minhas limitadas possibilidades físicas,
para propiciar mais passos em frente convosco e a vosso favor”. Para
ﬁnalizar, o Papa partiu para Iqaluit, onde dedicou o seu último encontro aos jovens e idosos.
Na primeira Audiência Geral do mês de agosto, Francisco dedicou sua catequese para falar sobre sua viagem ao Canadá. Ele disse
que na sua peregrinação penitencial “houve muitos momentos de
alegria, mas o sentido e o tom geral foram reﬂexão, arrependimento
e reconciliação.
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VIDA CRISTÃ

PASCOM SINODAL

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

Imagem: Internet

N

Agentes em estado permanente de missão
a serviço da comunhão

os últimos dias de julho, a fase diocesana do Sínodo 2023 chegou à sua culminância. As igrejas particulares celebraram o encerramento de uma etapa muito importante da caminhada, que
consiste na elaboração das sínteses, a partir da escuta das bases.
Contudo, não podemos tomar o todo pela parte: só ﬁzemos uma parcela
do caminho – o que é importante sim, pois irá desencadear processos
outros, tão necessários para a vida eclesial.
Na sequência, deu-se início ao mês vocacional, período oportuno para
rezar pelas vocações e reﬂetir sobre todas elas. Não só às dos ministros
ordenados ou de especial consagração. É tempo de pensar a vocação da
Papa Francisco
própria Igreja, a vocação do comunicador cristão, a sua missão na Pastoral da Comunicação.
Começar falando do Sínodo e do mês vocacional não é distração ou
falta de assunto. Destaco aqui que ser sinodal é vocação de todo cristão;
Sinodalidade, como já manifestou o Papa Francisco, “não é o capítulo
portanto, também é vocação do comunicador. Logo, cada Pastoral da Co- de um tratado de eclesiologia, muito menos uma moda, um slogan ou o
municação, em todas as realidades, deve ser uma Pascom Sinodal.
novo termo a ser usado ou instrumentalizado em nossos encontros. Não!
A sinodalidade expressa a natureza da Igreja, a sua forma, o seu estilo,
a sua missão.” (Discurso durante Simpósio à Diocese de Roma, 18 de
setembro de 2021)
Ser sinodal talvez seja um dos grandes desaﬁos para a Pascom e pasconeiros. O desaﬁo de caminhar junto, de ser essencialmente sinodal,
quando o ser “euquipe” fala mais alto. Ao agir de forma individualista,
cai-se no risco de querer caminhar de forma autônoma, autorreferencial,
tornando, muitas vezes, o serviço da comunicação em uma agência de
publicidade que apenas visibiliza eventos e celebrações.
Uma Pascom verdadeiramente sinodal é aquela que caminha com a
toda ação evangelizadora em sua comunidade, paróquia e diocese. Caminha junto e com meta, não perde o ritmo, abraça a todos, escuta a
todos e compreende que esta é sua vocação na Igreja.
Ser Pascom sinodal não é um só uma palavra da moda para corresponder ao momento eclesial que vivemos. Uma Pascom sinodal está
aberta ao Espírito para ler os sinais dos tempos em sua realidade pastoral
e compreende que para caminhar junto é preciso escutar junto, é preciso
comunicar junto. É a experiência da comunhão que está no cerne da palavra comunicação. É um exercício permanente e que deve começar agora.

A sinodalidade expressa
a natureza da Igreja, a sua
forma, o seu estilo, a sua
missão.
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LEITURA ORANTE

“O Filho do Homem virá numa
hora que não pensais” (Lc 12, 40)
JOSÉ ELDO SANTOS DAS NEVES
(Seminarista da Diocese de Bom Jesus da Lapa)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

O

Evangelho deste 19º Domingo do
Tempo Comum exorta-nos acerca da vigilância sobre a vinda de
nosso Senhor Jesus Cristo, pois “o
Filho do Homem virá numa hora que não
pensais” (Lc 12,40). É certo que não devemos temer a segunda vinda de Cristo, mas
devemos reﬂetir sobre as nossas ações, sobre o modo como estamos usando a nossa
liberdade como cristãos e o testemunho que
damos perante a sociedade e a comunidade
eclesial. O modelo ideal de vida que agrada a Deus, que aponta para o alto em vista
da vida eterna, é aquele que está calcado e
iluminado pelo Evangelho de Cristo, “pois
onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso
coração” (Lc 12,34), diz Jesus.
“Foi do agrado do vosso Pai dar-vos o

Reino” (Lc 12,32). Com o batismo tornamos coerdeiros e mensageiros do Reino de
Deus, no entanto, para permanecermos nele
e anunciá-lo é necessário, como ensina o
Evangelho, ser vigilantes, sentinelas. O texto
deste domingo repetiu várias vezes o termo
“vigilância”, mas o que isso quer dizer? Ora,
o cristão vigilante é aquele que busca agradar a Deus amando e fazendo o bem sem jamais esquecer que “o Filho do Homem virá”
(Lc 12,40). É aquele que permanece com a
lâmpada acessa (cf. Lc 12,35), isto é, com fé,
esperança e caridade.
Caríssimos irmãos, viveis constantemente em estado permanente de vigilância pois,
“felizes os servos que o Senhor à sua chegada
encontrar vigilantes” (Lc 12,37). Aguardemos
com fé, alegria e esperança a vinda de Cristo Jesus. Interpelados pelo Espírito Santo e
abastecidos pela graça de Deus, nos esforcemos para que a nossa vida seja sinal de santidade, de conversão e de salvação no mundo.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Ez 1,2-5.24-28c; Sl 148; Mt 17,22-27. 3ª-f.: Ez 2, 8-3,4; Sl 118(119); Mt 18,1-5.
10.12-14. 4ª-f.: 2Cor 9,6-10; Sl 111(112); Jo 12,24-26. 5ª-f.: Ez 12,1-2; Sl 77(78); Mt 18,21-19,1. 6ª-f.: Ez 16,
1-15.60.63 ou Ez 16,59-63; Is 12,2-4.5-6; Mt 19,3-12. Sábado: Ez 18,1-10.13b.30-32; Sl 50(51); Mt 19, 13-15.
Domingo: 20º Domingo do Tempo Comum – Jr 38,4-6.8-10; Sl 39(40); Hb 12,1-4; Lc 12,49-53.

ARQ. INDICA

O TESOURO OCULTO

Méritos e Excelências da Santa Missa
Os tesouros, por grandes e preciosos que sejam, não podem ser estimados se não forem conhecidos. Eis o porquê de
muitos não terem pelo santo sacrifício da missa o amor que
deveriam ter, pois este tesouro, a maior maravilha e a maior
riqueza da Igreja de Deus, é um tesouro oculto, um tesouro
muito pouco conhecido.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Lc 12,32-48
Passos para a leitura orante:
1. Ambiente de oração: se coloque numa posição cômoda, em um
local agradável. Silencie 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. 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 lê, 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 lhe mostrará as ações concretas que deve realizar depois de um intenso momento de oração.
19º Domingo do Tempo Comum, Ano C – Liturgia da Palavra: Sb 18,
6-9; Sl 32 (33); Hb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48.

