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PALAVRA DO ARCEBISPO

Lembranças de
MEU PAI

DOM JOÃO JUSTINO
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

A

Imgaem: Internet

comemoração do dia dos pais faz cada um olhar para o seu pai. Os
que vivem na mesma casa poderão celebrar com mais segurança esse
segundo domingo de agosto. Os que não habitam juntos vão encontrar alguma forma para se congratularem. Aqueles cujos pais já faleceram buscarão as lembranças. Eu estou entre esses. Meu pai faleceu em
fevereiro de 2016. Se ele estivesse aqui completaria, em dezembro próximo,
seus 90 anos. Ao escrever sobre ele quero homenageá-lo, bem assim, a todos
os pais, mas, especialmente, aqueles que já nos deixaram.
Quando meu pai morreu eu tinha um pouco mais de 49 anos. Posso dizer
que aproveitei muito de sua presença. Na verdade, bem mais que isso. Sua
vida marcou minha vida deﬁnitivamente. Primeiro porque sou seu ﬁlho. Depois, foi ele quem escolheu e deﬁniu meu nome, praticamente, sem consultar
minha mãe. Diferentemente de Zacarias que conﬁrmou o nome apresentado
por Isabel, foi ele quem disse primeiro: Vai se chamar João Justino. João em
homenagem a outro pai, o meu avô materno. Justino em homenagem ao meu
avô paterno. Mas esse era, também, seu primeiro nome. Meu pai chamava-se
Justino Emílio.
Ele se casou com minha mãe, Maria de Lourdes, aos 24 anos. Geraram cinco ﬁlhos. Eu sou o quarto. Viveram 61 anos juntos, até que ele fechasse para
sempre seus belos olhos azuis. Era um homem de humor muito leve. Gostava
de conversar com as pessoas, acompanhava os debates políticos, sua presença enchia a casa de alegria. Era romântico, adorava presentear sua esposa e
trazia sempre ﬂores para ela. E quando já limitado pelo Alzheimer saía aos
arredores de casa, ao voltar costumava quebrar um ramo de ﬂores do jardim
de uma casa vizinha para levar à minha mãe.
Tenho lembranças muito vivas de sua ternura. As mais fortes são da infância. Como das vezes em que, de dentro da piscina, ele me mandava pular em

seus braços. Eu o fazia com toda a conﬁança de um menino de cinco anos.
Sentia orgulho de ver que meu pai nadava muito bem. Outra cena vem como
lembrança: Eu tinha seis anos e meus pais me matricularam numa escola
infantil que se chamava Gato de Botas. A escola era muito simples. Veio uma
tempestade de granizo, os vidros e as telhas de amianto se partiam. Recordo-me ver meu pai entrando às pressas na sala onde já estávamos abrigados
debaixo das mesinhas. Ele me abraçou e me levou para casa. Lembro-me de
algumas despedidas, como em 2002, nos abraçamos no aeroporto do Galeão.
Nos despedimos com um longo abraço. Ele saiu chorando e eu entrei para
o embarque com o coração partido rumo a um ano de estudos em Roma.
Quanta alegria ao regressar no dia de natal do ano de 2003. Ele me esperava
ansioso na calçada de casa.
Meu pai sempre se orgulhou de cada um de seus ﬁlhos. Trabalhou pela
nossa formação. Corrigiu-nos muitas vezes. Celebrou nossas vitórias. Viveu
uma alegria contagiante pela chegada dos cinco netos. Foi sempre muito generoso e parcimonioso. Tinha muitas habilidades. Fazia um pouco de tudo
para a manutenção de uma casa. Consertava os aparelhos domésticos, reparava solas dos sapatos, pintava paredes e portas, arrumava fechaduras e
torneiras. Quando não sabia fazer, queria logo aprender. Dentro de mim eu
sei que ele plantou em cada um de nós um pouco de seu humor, de seu empenho no trabalho, de sua criatividade para as soluções. Em nossas vidas
suas lembranças se tornam modos de ser. Obrigado, pai.

Trecho do livro “Diakonia da Palavra”, de
Dom João Justino de Medeiros Silva. (08.08.2020)

Sociedade de São Vicente de Paulo

Editorial

Fundação da Conferência Nossa Senhora
Auxiliadora e São Justino de Jacobis

A
Estamos vivendo o mês vocacional, momento em que nos dedicamos, a cada
semana, a rezar por uma vocação. Nesta segunda semana, somos convidados a
rezar pelas vocações matrimoniais, mas, aﬁnal, qual o objetivo dessa vocação?
Com toda certeza, o objetivo maior é a construção da família. Pensando em rezar pelas famílias, a pastoral familiar, desde 1992, organiza sempre, em agosto,
a Semana Nacional da Família, que tem início no dia dos pais e se encerra no
domingo seguinte.
Na Arquidiocese, a abertura da Semana Nacional da Família, que tem como
tema “Amor familiar, vocação e caminho de santidade”, acontecerá na Catedral
Metropolitana com Santa Missa com nosso arcebispo e terá encerramento no
Santuário-Basílica Sagrada Família. Cada paróquia de nossa Arquidiocese é convidada a se reunir e rezar por sua família. Para ajudar nisso, a pastoral familiar
desenvolveu um livreto para nortear os sete encontros, nos quais, em 2022, será
trabalhado o Sermão da Montanha.
Gostou da iniciativa? Procure a sua paróquia e se informe sobre a Semana Nacional da Família. O que não vale é ﬁcar de fora. Vamos juntos, em uma grande
corrente de oração, rezar pelo presente e pelo projeto de Deus que é a família!
Aproveitamos a oportunidade para desejar um Feliz Dia dos Pais! Que, a
exemplo de São José, os pais possam cuidar, proteger, zelar e ser a providência
em seus lares.
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 e Suzany Marques
Revisão: Danila Mello

Diagramação: Carlos Henrique
Fotografias: Rudger Remígio e colaboradores
Contatos: encontrosemanal@gmail.com
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conteceu, na noite da quinta-feira, dia 4 de agosto, às 19h30, no
Santuário-Basílica Sagrada Família, Santa Missa em Ação de Graças pelos 150 anos da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) no
Brasil e também pela fundação da Conferência Nossa Senhora Auxiliadora e São Justino de Jacobis. Padre Rodrigo de Castro, reitor do Santuário-Basílica, presidiu a Santa Missa e, ao ﬁnal, concedeu bênção especial
aos Vicentinos presentes e também aos membros da Conferência.
A SSVP foi fundada no Brasil em 4 de agosto de 1972. Atualmente ela
possui aproximadamente 153 mil membros, que são conhecidos como
confrades (homens) e consócias (mulheres). Aqui, no Brasil, a instituição
mantém creches, escolas, projetos sociais, lares de idosos e também possui contato semanal com cerca de 74 mil famílias em situação de vulnerabilidade social.
Logo após a missa, aconteceu na Capela de Adoração Perpétua, ao lado
do Santuário-Basílica, a Fundação da Conferência Nossa Senhora Auxiliadora e São Justino de Jacobis. O evento contou com a presença do confrade Genival Guimarães, presidente do Conselho Particular Nossa Senhora
Aparecida / Goiânia, que oﬁcializou a fundação da nova conferência e também deu posse aos membros da Diretoria.
A Conferência Nossa Senhora Auxiliadora e São Justino de Jacobis está
vinculada aos Conselhos: Particular Nossa Senhora Aparecida / Goiânia,
Central Goiânia / Sudoeste, Metropolitano de Goiânia, Nacional do Brasil, e
Conselho Geral Internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP).
A conferência tem como presidente o confrade Joaquim Luiz Freitas e como
assessor espiritual o padre Rodrigo de Castro.
As reuniões da conferência acontecerão, semanalmente, a partir do dia
14 de agosto, às 21h, no Auditório Santa Terezinha. Na última sexta-feira do
mês, a partir de 26 de agosto, acontecerá também formação sobre a espiritualidade vicentina, aberta para todas as pessoas que desejarem conhecer e
viver o Carisma Vicentino.
O presidente, confrade Joaquim, agradeceu ao padre a oportunidade
de ter fundado a nova conferência. “Nossos agradecimentos especiais ao
padre Rodrigo de Castro por ter aberto as portas do Santuário-Basílica Sagrada Família aos vicentinos, possibilitando a fundação desta nova conferência, por suas belas e motivadoras palavras durante a Santa Missa e por
todo seu carinho e apoio”.
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Encontro de Coroinhas

A

Imagem: Vatican Media

Paróquia Santa Luzia, localizada em Aragoiânia, realizou, na manhã do último domingo, 7 de agosto, o Encontro de Coroinhas, que reuniu mais de 200 coroinhas
de 5 a 12 anos. O evento também contou com a presença de coroinhas das cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia,
Guapó, Pontalina e Orizona.
O idealizador do encontro e administrador paroquial da Paróquia Santa Luzia, padre Amauri Alexandre Mazzoleni, ﬁcou
agradecido pela participação dos coroinhas e “feliz por plantar
uma pequena semente vocacional no coração de todos”.

Semana Nacional da Família

D

e 14 a 21 de agosto, acontece a Semana Nacional da Família 2022, que, neste ano, tem como tema: “Amor familiar, vocação e caminho de santidade”.
Em nossa Arquidiocese, a Pastoral Familiar nos convida a participar da Santa Missa de abertura, que acontecerá no
dia 14 de agosto, às 7h, na Catedral Metropolitana, presidida por
Dom João Justino. No dia 21, a Missa de encerramento acontece
às 17h, no Santuário-Basílica Sagrada Família.
A Pastoral Familiar salienta a importância de procurarmos
nossas paróquias e nos informarmos sobre a programação da
Semana Nacional da Família.

COLÉGIO SANTA CLARA
comemora 100 anos
SUZANY MARQUES

Uma curiosidade sobre a escola que vale a pena lembrar é que,
até o ano de 1969, ela recebia apenas meninas para compor seu
corpo discente. Somente em 1970, começou a aceitar alunos do
sexo masculino. Além disso, o colégio tinha um curso para a formação de professoras, que foi criado em 1926, e tinha como objetivo formar proﬁssionais de educação para retornarem à sua cidade natal e contribuírem com a formação educacional. Isso fez com
que a instituição se tornasse um centro de referência de cultura,
educação e fé.
Foto: Rudger Remígio

N

o dia 11 de agosto, data que se comemora Santa Clara
de Assis, Dom João Justino, arcebispo da Arquidiocese
de Goiânia, celebrou Missa Solene em homenagem à padroeira do colégio, que neste ano completou seu centenário. Criado no ano de 1922, pela Congregação das Irmãs Franciscanas da Ação Pastoral, o Colégio Santa Clara está localizado
na região de Campinas, em Goiânia. Quatro freiras alemãs foram
as fundadoras do colégio: Ir. Maria Bonifácia Vordermayer, Ir.
Maria Benedita Tafelmeier, Ir. Maria Ludmilla Schoropp e Ir. Maria Willibalda Mayer. Conhecidas como as “Marias”, elas levaram
consigo o exemplo da Mãe de Jesus para iniciar seu projeto no
interior do país.
Há nove anos à frente da unidade de ensino, a diretora Simone Aparecida Ferreira Soares explica que a força das irmãs fundadoras inspira o colégio para que a instituição seja baseada numa
educação séria e comprometida com os valores cristãos. “O Colégio promove uma educação integral, considerando o ser humano
como um todo, com essa ﬁnalidade de garantir um ensino de excelência, e também uma educação para toda vida, que inclusive é
nosso lema”, explica
Simone Aparecida diz ainda que o trabalho das irmãs é o principal eixo que sustenta o colégio. Segundo ela, o sentimento de gratidão a todos aqueles que contribuíram para que o colégio se tornasse grande, enche seu coração. “Gratidão também a Santa Clara
de Assis, que há 100 anos foi escolhida para ser a padroeira do
colégio e há 100 anos ilumina nossa caminhada educacional, evangelizadora, nos inspira, nos acompanha e intercede junto a Jesus
por nós”, enfatiza.
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Noa Senhora de Fátima
deixa sua mensagem de paz e
amor na Arquidiocese
TALITA SALGADO

N

Fotos: Rudger Remígio

o dia 27 de maio, chegou a Goiânia, por iniciativa do Pe. Marcos Rogério, pároco da Paroquia Nossa Senhora da Assunção, e com o apoio
da Arquidiocese, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima.
Vinda diretamente da cidade de Fátima, Portugal, a santa veio especialmente para o evento Mariano Totus Tuus, realizado no dia 28 de maio, que
reuniu cerca de 20 mil pessoas no Ginásio Goiânia Arena. Foi um momento
ímpar e marcou o primeiro contato de Dom João Justino com um número expressivo de ﬁéis em uma mesma ocasião. Após o evento, a imagem peregrina
percorreu um caminho por diversas paróquias, em regiões distintas, proporcionando experiências de graça e fé por onde passou. Ao todo, a imagem da
santa passou por trinta paróquias e três hospitais, a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, Hospital Santa Helena e Hospital Araújo Jorge, bem como
pela Pontifícia Universidade de Goiás, pelo Colégio Santo Agostinho, pela
Rádio Maria Brasil e pelo Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney,
contemplando de forma representativa as diversas instâncias do território da
igreja particular de Goiânia.
Padre Marcos Rogério acredita que a experiência da presença da imagem na
Arquidiocese trouxe um novo vigor, de modo que, em cada lugar onde passou,
ela reavivou a fé das pessoas que se mostravam desejosas desse momento. Ele
destaca, sobretudo, a mensagem de oração, conversão e transformação de Fátima. Padre Marcos enfatiza que o evento Totus Tuss, que iniciou esse período de
peregrinação, foi uma coroação desta graça recebida pela Arquidiocese, e que
o pedido para trazer a imagem foi apenas uma manifestação que possibilitou o
desejo de Maria de derramar suas graças em Goiânia.
Após pouco mais de dois meses, a imagem de Nossa Senhora de Fátima
encerrou sua peregrinação no dia 2 de agosto, na Santa Missa de Encerramento
da fase Arquidiocesana do Sínodo e da visita da imagem. A celebração, realizada na Catedral Metropolitana, foi presidida pelo arcebispo Dom João Justino, que, em sua homilia, destacou as tantas graças derramadas ao longo da
peregrinação, nos momentos de fé e devoção em que as pessoas se uniram em
oração. Ressaltou também que, a exemplo de Maria, vivendo o mandamento
de Jesus, nós, como Igreja, possamos ser no mundo sacramento da caridade,
isto é, mostrar ao mundo que, como Igreja, queremos viver a caridade ensinada
por Jesus, que não é outra coisa senão a fraternidade, a benevolência com cada
um dos irmãos e irmãs.
Dom João, já encerrando suas palavras inspiradas pelo evangelho do dia
(Mateus 14,22-36) e pelo chamado do Papa a uma igreja sinodal, salientou: “A
Igreja sempre ensinou, que neste mar, além da luz que é Jesus, que é o Sol da
manhã, que nos ilumina a todos, há uma estrela que é iluminada pela luz de
Jesus, que se destaca de todas as outras, essa estrela é Maria, ela que, iluminada
pela palavra de Jesus, colocou-se como serva”.
O arcebispo ainda fez um agradecimento especial aos guardiões da imagem, uma exigência do Santuário de Fátima, para a condução e o zelo da imagem peregrina durante todo o tempo da visitação. Na Arquidiocese, seis pessoas ﬁcaram responsáveis pela missão: Adriano Machado da Silveira, Larissa
de Castro Vieira, Lorraine Carla Nascimento, Márcia Wania da Silva Guamiere,
Orisvaldo Maldonado Bianconcini e Rosângela Peixoto Neris Bianconcini. Segundo o grupo, o sentimento unânime é de gratidão e de graça recebida.
Recordemos alguns momentos marcantes da presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima em Nossa Arquidiocese, uma experiencia
de fé que aqui deixará frutos na vida pastoral, nas famílias e em inúmeros
corações.

Entenda um pouco mais
sobre a imagem peregrina

F

eita segundo indicações da Irmã Lúcia, a primeira Imagem Peregrina de Nossa
Senhora de Fátima foi oferecida pelo bispo de Leiria e coroada solenemente
pelo arcebispo de Évora, em 13 de maio de 1947. A partir dessa data, a Imagem percorreu, por diversas vezes, o mundo inteiro, levando consigo uma
mensagem de paz e amor. Depois de mais de meio século de peregrinação, em que
a Imagem visitou 64 países dos vários continentes, alguns deles por diversas vezes,
a Reitoria do Santuário de Fátima entendeu que ela não deveria sair mais, a não ser
por alguma circunstância extraordinária. A fim de dar resposta aos imensos pedidos
provenientes de todo o mundo, foram, entretanto, feitas várias réplicas da primeira
Imagem Peregrina, num total de treze.
Fonte: Santuário de Fátima
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CAMINHAR
JUNTOS
“uma Igreja sinodal é uma Igreja que
vive a missão como os discípulos, obedientes
as palavras de Jesus, dispostos a obedecê-lo
e levar a suas mensagens aos outros
irmãos e irmãs.”
TALITA SALGADO

N

o dia 2 de agosto, Dom João Justino presidiu Santa Missa que marcou o encerramento da fase arquidiocesana do Sínodo. Na ocasião,
também se encerrou a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima na Arquidiocese de Goiânia. Em trecho de sua homilia, Dom João ressaltou: “uma Igreja sinodal é uma Igreja que vive a missão
como os discípulos, obedientes às palavras de Jesus, dispostos a obedecê-lo
e levar a sua mensagem aos outros irmãos e irmãs”. O arcebispo espera que
tanto a fase sinodal arquidiocesana quanto as experiências vividas com a
visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima possam ter sido,
para Arquidiocese de Goiânia, momento de escuta e renovação do desejo
de viver cumprindo as palavras de Jesus.
A preparação para o Sínodo 2023, com o tema “Para uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”, iniciou-se nos dias 9 e 10 de
outubro de 2021, em Roma. De forma inédita, ela acontece em três fases
(diocesana, continental e universal), marcadas pelo processo de escuta do
povo de Deus. Além das paróquias e de suas comunidades, a Secretaria
do Sínodo enviou material com orientações para essa escuta aos Dicastérios da Cúria, Uniões dos Superiores e das Superioras Maiores, Uniões ou
Federações de Vida Consagrada, Movimentos leigos internacionais, Universidades ou Faculdades de Teologia. Assim, dois documentos de trabalho serão fruto da fase diocesana e continental, antes da fase deﬁnitiva, no
âmbito da Igreja universal.
No dia 11 de setembro de 2021, aconteceu a primeira Reunião Mensal de
Pastoral dedicada ao tema do Sínodo 2023, assistida pelo padre Júlio Cesar
Rezende, assessor do Setor de Educação da CNBB e membro da equipe
de animação do Sínodo. Na Arquidiocese de Goiânia, foi instituída uma
comissão, que se reuniu pela primeira vez no dia 23 de setembro, no auditório da Cúria Metropolitana. O encontro foi conduzido pelo monsenhor
Luiz Lôbo, coordenador do Secretariado para Ação Evangelizadora, e assessorado pela Ir. Teresinha e pelo prof. Wolmir Amado. A comissão foi
composta por 31 membros representantes de diversas instâncias da vida
pastoral, posteriormente 6 pessoas ﬁcaram responsáveis pela redação da
Síntese Arquidiocesana, composta de 47 páginas com anexos.
Para que possamos entender a fase diocesana, é válido mencionar que,
em cada paróquia e instituição chamada a promover o momento de escuta,
a partir de um material com orientações, foram promovidos encontros a ﬁm
de responder a esse chamado. Mais de uma Reunião Mensal de Pastoral foi
dedicada a formar e animar para a vivência desse período, ressaltando que
todos fazem parte do processo. No dia 11 de junho deste ano, foi realizada uma Reunião Arquidiocesana Pré-Sinodal, em que o Ir. Diego Joaquim,
CSsr, integrante da comissão de redação da síntese, apresentou uma prévia
do documento aos presentes, que puderam participar com contribuições a
serem, conforme pertinência, acrescentadas à síntese.
Uma vez concluída as sínteses pelas igrejas particulares, elas foram enviadas à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), para que a
Equipe de Animação do Sínodo 2023 no Brasil faça a compilação que representará o panorama da Igreja no Brasil.
Apesar de a fase da escuta arquidiocesana ter terminado e o Sínodo ter
o seu ápice em 2023, a preparação por si foi ocasião profícua para a Igreja.
Dom João ressalta que, especialmente para a Igreja particular de Goiânia,

“o Sínodo em sua etapa Arquidiocesana foi uma oportunidade muito feliz,
pois, neste contexto da chegada do novo arcebispo, missão que assumi em
fevereiro, pôde oferecer não só à Arquidiocese e a todos que colaboram na
ação evangelizadora uma visão geral de como está o caminho dessa Igreja, mas pôde oferecer sobretudo a mim, que estou chegando, uma visão
bem atualizada na leitura de todos aqueles que participaram dos encontros.
Agradeço a Deus ter podido chegar nesse momento e ter este material em
mãos, para poder trabalhar na perspectiva do serviço a essa Igreja”.

Fotos: Rudger Remígio

Agosto de 2022

Arquidiocese de Goiânia

Agosto de 2022

Imagem: Internet

6

Arquidiocese de Goiânia

IGREJA EM SAÍDA

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

N

Imagem: Internet

a noite do dia 7 de agosto, data que marca os 16 anos da Lei Maria
da Penha, aconteceu um ato inédito no Santuário Cristo Redentor
(RJ). A ação, que foi promovida pela Organização das Nações Unidas
(ONU), reuniu representantes de nove religiões no enfrentamento
da violência contra a mulher. O cardeal Orani João Tempesta, arcebispo do
Rio de Janeiro, representou a Igreja Católica Apostólica Romana.
O evento inter-religioso marcou o lançamento da Campanha “#Paracadauma”, que pretende falar, tipificar e exemplificar todos os tipos de violência
sofrida pelas mulheres (psicológica, moral, patrimonial, sexual e física). Em
entrevista, Roberta Caldo do Centro de Informação das Nações Unidas - UNIC
Rio ressaltou que “jogar luz sobre o tema é também conscientizar as pessoas
de que qualquer tipo de violência contra as mulheres não é apenas inaceitável, é crime”.
O cardeal Orani João Tempesta refletiu sobre as várias formas de violência
e disse que podem acontecer até mesmo “num contexto também da própria
casa, da própria vida em família”. Nesta data que marca os 16 anos da Lei Maria da Penha, o arcebispo do Rio de Janeiro, destacou a figura de Maria. “Deus
quis morar no meio de nós, quis habitar no meio de nós e escolheu uma mulher, Maria, que se tornou mãe de Jesus, que é Deus, portanto, mãe de Deus”.

BOLETIM INFORMATIVO – AMAZÔNIA

N

o dia 8 de agosto, a Comissão Episcopal para a Amazônia lançou
um Boletim Informativo com uma edição especial em homenagem
a Dom Cláudio Hummes, que foi presidente da Comissão por quase 11 anos. A publicação será publicada trimestralmente de forma

Imagem: Vatican Media

virtual.
Esta primeira edição faz memória à caminhada e à entrega do Cardeal.
Além de lembrar da vida e da missão de Dom Cláudio Hummes, apresenta depoimentos de bispos da Amazônia, religiosos e leigos que conviveram
com ele.
Em entrevista, a assessora da Comissão Episcopal para a Amazônia, irmã
Maria Irene Lopes, explicou que a proposta do boletim informativo é mostrar os projetos e ações desenvolvidos na Amazônia. “Não poderíamos deixar
de iniciar a publicação do informativo homenageando aquele que tanto fez
pela Igreja da Amazônia e seus povos nos últimos anos”.

CATEQUESE DO PAPA

N

a última quarta-feira, o Papa Francisco retomou sua Audiência Geral,
depois da pausa no mês de julho, com a última catequese dedicada aos idosos. Nesta 16ª catequese sobre a velhice, o Santo Padre
começou explicando sobre o Evangelho de São João, lembrando a
despedida de Jesus dos seus seguidores, com palavras de consolação e promessa. “Quando Eu tiver ido e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e
levar-vos-ei comigo, para que onde Eu estiver estejais vós também” (Jo 14,3).
Com a chegada da velhice, Francisco explica que o idoso também espera
esse cumprimento da promessa de Jesus. “A velhice é o tempo para o testemunho comovedor e jubiloso desta expectativa. O idoso e a idosa permanecem à espera, à espera de um encontro”.
Ao final de sua catequese, o Pontífice ressalta novamente a promessa de
Jesus. Ele explica que a velhice torna transparente essa promessa. “A velhice
é a fase da vida mais adequada para propagar a boa notícia de que a vida é
uma iniciação para um cumprimento definitivo. Os idosos constituem uma
promessa, um testemunho de promessa”.
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O surgimento do
Arquiteta
Especialista em Espaço Litúrgico e Arte Sacra
Longhi arquitetura – Arquitetura do Sagrado

SACRÁRIO

Caro leitor, você sabia que o modelo de sacrário que conhecemos hoje,
tão habitual em nossas igrejas, nem sempre foi assim?
Não existia uma igreja permanente e nem liberdade de culto para os
primeiros cristãos. As casas eram o lugar da celebração eucarística. Assim,
era comum a presença de uma caixa móvel, chamada “arca”, onde se guardava a reserva Eucarística. Segundo o escritor Philip Kosloki: “Esta era uma
maneira dos cristãos protegerem a Eucaristia da profanação dos pagãos de Roma, e
também de levar o Santíssimo Sacramento aos doentes e às casas”.
Com a liberdade de culto e as construções das primeiras igrejas, os sacrários têm como abrigo o interior das basílicas, mas longe e inacessível aos
cristãos, surgindo novos designs para os sacrários: pombas, torres e píxides.

O modelo de sacrário que vemos hoje começou a se desenhar no período
gótico, quando temos os primeiros registros das “Casas do Sacramento”,
que são nichos feitos nas paredes laterais ao presbitério com portas cuidadosamente decoradas. Também é desse período ter uma lâmpada acessa,
initerruptamente, próximo ao sacrário. Somente no período barroco ocorreu a consolidação do sacrário, colocado junto ao altar-mor, no centro, tornando-se, muitas vezes, maior que o altar, a mesa eucarística, o que constituiu um equívoco.
“(...) colocado em lugar de honra na igreja, suﬁcientemente amplo, visível, devidamente decorado e que favoreça a oração, porque sua ﬁnalidade, depois da celebração, é favorecer a oração pessoal dos ﬁéis”. (IGRM,314-318, pg. 188).
Imagens: Internet

FABIANA LONGHI
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LEITURA ORANTE

“Pensais que vim trazer paz
à terra?” (Lc 12,51)
GUILHERME CUNHA (SEMINARISTA)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

O

trecho do Evangelho que iremos meditar neste 20º Domingo do Tempo
Comum certamente poderia estar contido nas chamadas ‘páginas difíceis da
bíblia’. Nos últimos domingos temos lido vários
trechos do capítulo 12, do Evangelho Segundo
São Lucas, que começa revelando os dois grupos
com quem Jesus falava: a uma multidão de pessoas e aos discípulos. Enquanto o Mestre ensinava, até mesmo o apóstolo Pedro se interroga se
essas palavras ditas por ele são “para nós (discípulos) ou para todos?” (Lc 12,41). Gostaria de
propor essa mesma atitude do apóstolo diante
das palavras de Jesus: com uma sincera humildade, perguntar aquilo de que temos dúvida e abrir
os nossos ouvidos para a palavra do Senhor...
Senhor de que fogo estais falando? Logo no começo, João Batista falava de alguém que viria e
que ‘batizaria com Espírito Santo e com fogo’

(Lc 3,16). Discípulo: Também nós, teus discípulos, esperamos que o fogo do teu amor incendeie toda a face da terra.
De que batismo tu tens que passar? Foi Jesus
quem disse que era “necessário que o Filho
do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos
anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas, seja
morto e ressuscite ao terceiro dia” (Lc 9,22).
Discípulo: Que o teu mistério pascal seja a nossa força e que a partir desse mistério possamos
proclamar a todo o mundo que és o Senhor e
o Salvador de todos. Seremos tuas testemunhas
em todas as nações.
Que tipo de divisão o teu nome vai causar? Ainda que o nome de Jesus cause divisões, foi ele
mesmo que disse: “minha mãe e meus irmãos
são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a
põe em prática” (Lc 8,21). Discípulo: Dai-nos,
Senhor, a graça de fazer parte da tua família,
queremos morar em tua casa, pois na casa de
teu pai há muitas moradas.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Ez 24,15-24; Dt 32; Mt 19,16-22. 3ª-f.: Ez 28,1-10; Dt 32; Mt 19,23-30.
4ª-f.: Ez 34,1-11; Sl 22 (23); Mt 20,1-16a. 5ª-f.: Ez 36,23-28; Sl 50(51); Mt 22,1-14. 6ª-f.: Ez 37,1-14; Sl
106(107); Mt 22,34-40. Sábado: Ez 43,1-7a; Sl 84(85); Mt 23,1-12. Domingo: 21º DTC – Assunção de
Nossa Senhora, solenidade – Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Sl 44(45); 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56.

ARQ. INDICA

A Ciência da Cruz
Trata-se de um estudo empreendido por Edith Stein
(Santa Teresa Benedita da Cruz), a pedido do então
Superior Provincial do Carmelitas Descalços, sobre
São João da Cruz. Servindo-se de sua habilidade e de
seus conhecimento ﬁlosóﬁcos, Stein compõe um belo
texto, ora apresentado nesse livro.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para a oração: Lc 12,49-53
Passos para a leitura orante:
1. Ambiente de oração: coloque-se 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, familiarize-se 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.
20º Domingo do Tempo Comum, Ano C – Liturgia da Palavra:
Jr 38,4-6.8-10; Sl 39 (40); Hb 12,1-4; Lc 12,49-53.

