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PALAVRA DO ARCEBISPO

O tempo está passando
mais depressa?

DOM JOÃO JUSTINO
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

O

Se de um lado os avanços da tecnologia, especialmente da informática,
diminuem distâncias e aceleram os contatos, de outro lado o tempo existencial tem um ritmo diferente e não pode ser apressado como é o desejo de
alguns. A natureza é objeto de muitas interferências do ser humano, mas é
bastante ciosa de seus ciclos, ainda que alguns aparentem alguma pequena
mudança. A gestação humana, por exemplo, requer os mesmos nove meses, ainda que uma criança prematura possa sobreviver com os recursos de
uma UTI neonatal, embora já não se fale mais de tempo de resguardo da
mãe. Uma pessoa recém-operada, para a instalação de uma prótese numa
de suas pernas, pode ser estimulada a começar logo a se locomover com o
apoio de andadores.
É importante distinguir processos naturais, mesmo aqueles que já recebem alguma inﬂuência tecnológica, dos processos existenciais que parecem
ter outra medição. Recordemos do tempo do luto diante da perda da pessoa amada ou da maturação de uma pessoa conduzida a um novo status
social. Também a maturidade humana tem um outro ritmo de tempo. Fala-se, hoje, até de um dinamismo de retardo da idade adulta, identiﬁcado na
postergação das opções deﬁnitivas, entre elas o matrimônio. Uma coisa é
certa: se a duração dos tempos é a mesma, é preciso lucidez para não deixar
que a sensação de rapidez do tempo comprometa nossa maturidade que se
dá dia após dia, lentamente.

Trecho do livro “Diakonia da Palavra”, de
Dom João Justino de Medeiros Silva. (14.09.2019)

História da Igreja em Goiás

Editorial

A atuação de Dom Fernando Gomes dos
Santos na construção de Brasília
PE. MAXIMILIANO COSTA
Mestre em História

No dia 15 de agosto, celebramos a Solenidade da Assunção de Nossa
Senhora. Essa festa é comemorada deste o século V. No Brasil, por questões litúrgicas e por se tratar de uma grande solenidade, ela é transferida
para este próximo domingo, dia 21 de agosto.
O dogma da Assunção de Nossa Senhora foi proclamado em novembro de 1950, na Constituição Apostólica Muniﬁcentissimus Deus, do Papa
Pio XII. No documento, ele nos diz que “a festa da Assunção, que ao princípio tinha o mesmo grau de solenidade que as restantes festas marianas,
foi elevada ao rito das festas mais solenes do ciclo litúrgico”.
A Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, para nós, é um sinal de
que, assim como Maria, nós também seremos levados até o céu. Também
vemos na Constituição Apostólica que os livros litúrgicos falam sobre a
festa da Dormição ou da Assunção de Santa Maria. Neles encontramos expressões que “concordam em referir que, quando a Virgem Mãe de Deus
passou deste exílio para o céu, por uma especial providência divina, sucedeu ao seu corpo algo de consentâneo com a dignidade de Mãe do
Verbo encarnado e com os outros privilégios que lhe foram concedidos”.
Boa leitura!
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D

om Fernando Gomes dos Santos tomou posse como arcebispo de Goiânia em 1957, quando
teve início a construção da nova
capital do Brasil, Brasília. Coube a Dom
Fernando a jurisdição para representar
Primeira Missa celebrada por
a Igreja na capital federal. Em 1958, o
Dom
Fernando em Brasília – 1957
arcebispo acolheu em Goiânia a 4ª Reunião Ordinária da CNBB, levando todos
os bispos para conhecer Brasília. Nessa ocasião, eles foram recebidos pelo então
Presidente da República, Juscelino Kubitschek, que pediu as bênçãos da Igreja aﬁrmando que o Brasil era uma país cristão e católico. Como o presidente encontrou
muitas resistências para a mudança da capital, o apoio da Igreja Católica, representada por Dom Fernando, foi muito importante para o bom êxito do processo.
No ano de 1959, Dom Fernando ganhou uma imagem de Nossa Senhora de
Fátima, esculpida em madeira, com dois metros de altura e 200 quilos, vinda de
Portugal para ser colocada em Brasília, na época era a maior imagem da santa
que já tinha sido vista. Para acolhida da imagem reuniram-se diversas autoridades
eclesiásticas, civis e militares. O cortejo do aeroporto de Brasília até o Palácio da
Alvorada durou cerca de três horas. Neste ato, Dom Fernando reaﬁrmou a importância da Igreja ao governo para a construção da nova capital.
Dentro das programações oﬁciais para a inauguração de Brasília, houve a presença marcante da Igreja Católica, principalmente na missa inaugural da cidade,
que foi presidida pelo Cardeal Manuel Gonçalves Cerejeira, Patriarca de Lisboa.
Nesta celebração sendo ele o delegado pontifício, leu a saudação do Papa João
XXIII ao povo brasileiro, concedendo a bênção de inauguração da nova cidade, que
seria uma capital cristã, de um país cristão.
A atuação de Dom Fernando foi muito importante não só na diplomacia política, mas também, na implantação da estrutura para o bom funcionamento da Igreja
Católica em Brasília. Ele junto ao governo local ganhou 72 áreas de 15 mil metros
quadrados cada, para a Igreja, além do espaço para a construção da catedral e para
a sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Antes da inauguração oﬁcial,
Dom Fernando já tinha implantado nove paróquias, trazendo sete congregações
masculinas e quatro femininas. O apoio da Igreja ao Estado possibilitou a ela avançar com os seus projetos e assim consolidar sua presença na nova capital brasileira.
Portanto, a articulação política e atuação de Dom Fernando Gomes dos Santos foi
de fundamental importância nesse período da história brasileira.

Fonte: IPEHBC/ PUC Goiás

Imgaem: Internet

questionamento do título acima, vez por outra, aparece ou em
nossos lábios ou nos de outra pessoa. O ritmo da vida, sobretudo
a urbana, é cada vez mais veloz e as pessoas têm a impressão de
que o tempo passa com mais rapidez. Não é verdade. Os segundos
e os minutos têm a mesma duração de outrora. Uma história da medição
do tempo pode ser objeto de pesquisa. São identiﬁcados os relógios solares, os de água (clepsidra) e as ampulhetas. Depois apareceram os relógios
mecânicos e, mais recentemente, os digitais. Se os relógios de bolso eram,
outrora, símbolo da aristocracia, a popularização do relógio de pulso fez
dele um instrumento de uso constante e de acessibilidade universal.
O dia continua tendo 24 horas. E cada hora, 60 minutos. Cada minuto
tem 60 segundos. Tem-se a hora solar e a hora legal. E os fusos horários,
que estão a indicar a diferenciação da etapa do dia em lugares diferentes.
O tempo é fundamental para o estudo de diversas ciências. Não há saber
que o despreze.
No entanto, por que dizemos que o tempo está passando mais depressa?
Basta pouco para entender que o tempo não passa mais depressa. Antes, o
volume de atividades realizadas em menor tempo produz a sensação de
que ele se esvai com grande rapidez. Determinante para essa sensação são
os recursos tecnológicos cada vez mais ágeis na resolução do trabalho e dos
desaﬁos enfrentados pelo ser humano. Pense, por exemplo, na diminuição
do tempo gasto em viagens outrora feitas por navios, trens ou ônibus e,
hoje, por aviões. Pense, ainda, nos recursos tecnológicos da comunicação.
Quanto tempo se empregava para uma carta cruzar os oceanos? Hoje, com
um clique é possível fazer uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. Tal realidade produz a sensação de que o tempo passa mais depressa.
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Casamento comunitário

A

Foto: Rudger Remígio

conteceu no sábado, dia 13 de agosto, na Capela Nossa
Senhora da Medalha Milagrosa, da Paróquia São Cristóvão, em Goiânia, um casamento comunitário. Ao
todo, dez casais celebraram o Sacramento do Matrimônio, que foi assistido pelo administrador paroquial, padre
Darlei Maia de Jesus.
Os casais participaram do Encontro de Preparação para
Vida Matrimonial (EPVM) durante três meses. Eles foram
acompanhados pelo padre Darlei e também pela Pastoral Familiar da paróquia que, durante esse período, deram todo o
suporte necessário.

Encontro Fé e Política

N

o início da semana, nosso arcebispo, Dom João Justino
foi palestrante do Encontro Fé e Política. O evento aconteceu no dia 16 de agosto, às 19h30, no Centro Pastoral
Dom Antônio.
Dom João Justino ministrou palestra sobre a Carta Encíclica
Fratelli Tutti, do Papa Francisco, que fala sobre a fraternidade e a
amizade social.

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

Administrador Paroquial da
Paróquia Nossa Senhora da Luz,
em Aparecida de Goiânia, o Revmº.
Pe. Valdison de Barros Braga,
com início de ministério pastoral
marcado para o dia 18 de agosto
de 2022, às 19h30.

Administrador Paroquial da
Paróquia Nossa Senhora da Boa
Esperança, em Goiânia (Jardim
Atlântico), o Revmº. Pe. Saulo
Ribeiro, com início de ministério
pastoral marcado para o dia 6 de
setembro de 2022, às 19h30.

Vigário Paroquial do
Santuário-Basílica Sagrada
Família, em Goiânia, o Revmº.
Pe. Dorcílio de Oliveira Júnior, com
início de ministério pastoral
marcado para o dia 4 de
setembro de 2022, às 19h30.
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Reunião Mensal destaca a Animação
Bíblica intrínseca ao trabalho pastoral
TALITA SALGADO

N

o dia 13 de agosto, aconteceu a Primeira Reunião Mensal de Pastoral. O evento abriu o segundo semestre de 2022 com o tema central: a
Animação Bíblica da Pastoral (ABP). Na oportunidade, tratou do livro
de Josué, que norteará a reﬂexão do Mês da Bíblia de 2022. O lema
introdutório da reﬂexão destaca o trecho: “Que o livro desta Lei esteja sempre
em tua boca. Medita nele dia e noite (Js 1,8)”. A Prof.ª Me. Mariana Venâncio,
assessora da Comissão Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), iniciou a reunião enfatizando o livro de Josué e reforçou
a importância da forma correta de lê-lo e compreendê-lo na Sagrada Escritura.
Para isso, ela conduziu a explanação em duas partes; a histórica e a animação
bíblica, propriamente dita, na vida pastoral.
A professora traçou um caminho apresentando o livro de Josué no contexto
da Palavra de Deus. No contexto narrativo, Josué é o livro que conclui aqueles
que compõem o Pentateuco (os primeiros cinco livros da Sagrada Escritura) e
marca o ﬁm do período do deserto para a chegada à Terra Prometida, o início
da nova vida, período narrado dentro dos livros proféticos. Dentro da Bíblia
Judaica, ele está entre os livros proféticos/históricos. A Bíblia foi escrita basicamente a partir da tradição oral, de modo que o importante é a mensagem
central, o ensinamento. Neste caso, enfatizado que Deus cumpre as promessas feitas ao seu povo. A missão de Josué ressalta a aliança, a obediência e o
cumprimento da Lei de Deus. O seu livro apresenta o horizonte de um povo
que caminhava distante da Lei, tanto em conhecimento quanto em prática ou
anúncio. Ensina, portanto, que a companhia da Lei é sinal do cumprimento
das promessas de Deus e da garantia de um caminho de vida. A partir disso, a
segunda parte da explanação foi dedicada a apresentar o que signiﬁca a Animação Bíblico-Catequética (ABP). A Exortação Apostólica Pós-Sinodal, Verbum
Domini, sobre a Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja ressalta: “Que se
incremente a pastoral bíblica, não em justaposição com outras formas da pastoral, mas como animação bíblica da pastoral inteira” (VD, 73).
O Estudo 114 da CNBB, que em breve irá se tornar documento, trata da Animação Bíblica da Pastoral a partir das comunidades eclesiais missionárias. O
estudo destaca o papel da ABP: “Portanto, ao propor-se a Animação Bíblica da
Pastoral, a Igreja no Brasil não busca nenhuma novidade. No entanto, reconhece-se que se quiser evangelizar com alma, com paixão, se deseja que a fonte da
Palavra sempre jorre para seu povo, não há caminho mais efetivo do que deixar-se mover pela força da Palavra em todas as suas ações e todos os seus projetos”.
A professora Mariana enfatiza “que é importante entender que a ABP não
é uma pastoral ou um evento, mas um processo, uma identidade que precisa
perpassar toda a nossa ação”. Por ﬁm, deixou uma provocação. Como fazer,
então? O primeiro passo é discernir, em nossas ações, o que já é animado
biblicamente.
A reunião também contou com a participação do Pe. Maximiliano Costa, que
lançou seu livro “Dom Emanuel Gomes de Oliveira e a Educação Católica em
Goiás”; e do frei José Fernandes, que apresentou o projeto “Encantar Política”.

É possível solicitar os slides usados pela professora Mariana
no Vicariato para Comunicação (VICOM) ou nas
nossas mídias sociais.

Dom Emanuel Gomes de Oliveira e a Educação Católica em Goiás
O livro “Dom Emanuel Gomes de Oliveira e a Educação Católica em Goiás”, escrito
pelo padre Maximiliano Costa, é fruto de dois anos de pesquisa durante o seu período
de Mestrado em História. Ele está dividido em cinco capítulos:
Capítulo 1: A educação católica no Magistério da Igreja segundo a
encíclica Divini Illius Magistri
Neste capítulo, padre Maximiliano faz leitura da Carta Encíclica Divini Illius Magistri,
do Papa Pio XI. Segundo ele, esse é o documento mais importante sobre a educação
católica até o Concílio Vaticano II.
Capítulo 2: A ação da Igreja Católica no Ensino Superior no Brasil
Este capítulo está dividido em duas partes: a primeira fala sobre o período colonial e
imperial; e a segunda, sobre o primeiro período pós Proclamação da República.
Capítulo 3: Dom Emanuel Gomes de Oliveira e a educação em Goiás
O padre explica a articulação de Dom Emanuel no processo educacional em Goiás.
Capítulo 4: Dom Emanuel e as primeiras instituições de educação
superior em Goiás
Surgimento das primeiras instituições de educação superior motivadas e inspiradas
por Dom Emanuel.
Capítulo 5: Principais ações de Dom Emanuel no campo da educação
superior em Goiás
Dom Emanuel se consolidou no estado de Goiás por meio das ações no campo da
educação.

O livro pode ser adquirido na secretaria da paróquia Nossa Senhora
Auxiliadora, localizada no Senador Canedo, ou pelos telefones:
(62) 3010-2279 / (62) 9 9107-1443 (WhatsApp).
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SUZANY MARQUES

Para mais informações, entre em contato pelo Instagram:
@pastoralfamiliar.arqgyn

Fotos: Rudger Remígio
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A

Semana Nacional da Família completa, neste ano, 30 anos de
existência. Ela é um acontecimento exclusivo da Igreja particular do Brasil, criada pela Comissão Nacional dos Bispos e
realizada pela Pastoral da Família. O objetivo da Semana Nacional da Família, de acordo com o coordenador arquidiocesano da
Pastoral Familiar, Niu Carvalho Cardoso, é rezar pelo ambiente familiar.
“É um momento oportuno da Igreja para a gente refletir e dialogar sobre a importância da família e defender os valores familiares”.
O tema deste ano é “Amor familiar, vocação e caminho de santidade”, que está em sintonia com o X Encontro Mundial das Famílias
proposto pelo Papa Francisco. A Semana da Família sempre se inicia no domingo do Dia dos Pais e acontece em consonância com a
semana que a Igreja reza pelas vocações matrimoniais. O subsidio
“Hora da Família”, lançado pela Comissão Nacional da Família, é um
livreto dividido em sete encontros; neste ano, as reuniões trabalham
o Sermão da Montanha. O coordenador do Setor Vida e Família da
Arquidiocese de Goiânia, padre Rodrigo de Castro, ressaltou sobre a
importância de as paróquias rezarem pelas famílias. “É viver aquilo
que é próprio desse tempo tão bonito”.
O padre Rodrigo de Castro explicou a
importância da reflexão proposta neste
ano. “Para que possamos entender que
todos somos bem-aventurados, principalmente quando passamos pelos desafios, as
dificuldades, os problemas e as angústias
de ser família no tempo de hoje”. Além disso, esse é um momento importante para
que as pessoas possam entender que “a
vocação é a santidade na vida das famílias”,
reflete o padre.
A abertura da Semana Nacional da Família aconteceu na Catedral
Metropolitana de Goiânia e os encontros da “Hora da Família” podem
ser feitos tanto nas paróquias como nas casas. Durante a semana, o Santuário-Basílica Sagrada Família realizou uma programação especial: a
cada dia foi celebrada uma missa com um padre diferente cuja paróquia
estava em peregrinação no Santuário. Em contrapartida, o Santuário enviou um ônibus que facilitou o transporte dessas pessoas até o local.
Apesar de, esse ano, a Semana Nacional da Família ser realizada
entre os dias 14 a 21 de agosto, as pessoas também podem realizar
os encontros do subsídio “Hora da Família”. Após essa data, o importante é se reunir e refletir. “O importante é estar sempre evangelizando, estar sempre se reunindo, e se organizando para isso”, ressaltou a coordenadora arquidiocesana da Pastoral Familiar, Adriana
Ricci Gomes. Segundo ela, apesar de ser uma iniciativa que deve ser
preparada pela Pastoral Familiar, isso não impede que as pessoas se
reúnam para rezar pelas famílias.
O Papa Francisco vem chamando a todos para o caminho da santidade. Niu Carvalho Cardoso explica que esses encontros reforçam
isso. “Muitas vezes quando se fala em santo se pensa em sacerdote,
na freira, em alguma pessoa com características especiais. Na família, o matrimônio é um caminho de santidade”, diz ele.
A Semana Nacional da Família tem encerramento no dia 21, às
17h, no Santuário-Sagrada Família, com Santa Missa presidida pelo
padre Rodrigo de Castro.
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Novos cardeais para a
América do Sul

20 anos de Consagração do Mundo
à Divina Misericórdia

No dia 27 de agosto, acontecerá, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, o oitavo consistório do pontiﬁcado do Papa Francisco, evento em que ele criará 20 novos postos de cardeais, entre eles dois
brasileiros: o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Ulrich Steiner,
que será também o primeiro cardeal da Amazônia, e Dom Paulo
Cezar Costa, arcebispo de Brasília.
Além dos dois brasileiros, a América do Sul ganhará outros cardeais, o arcebispo de Assunção, Dom Adalberto Martinéz Flores,
que será o primeiro cardeal nascido no Paraguai, e também o arcebispo emérito de Cartagena, na Colômbia, Jorge Enrique Jiménez
Carvajal. No dia 30 de maio, quando o Papa Francisco anunciou os
nomes, eram 21 novos cardeais, porém o bispo de Gante, na Bélgica, Dom Lucas Van Looy, renunciou a nomeação.

Imagem: Vatican Media

Imagem: Internet
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Padre Vítor Coelho de Almeida é
declarado venerável
No dia 5 de agosto, o prefeito do Dicastério para a Causa dos
Santos, cardeal Marcelo Semeraro, informou que o Santo Padre,
Papa Francisco, autorizou a aprovação do decreto pelas “virtudes
heroicas” do padre Vítor Coelho de Almeida.
Padre Vítor Coelho foi um Missionário Redentorista que ganhou
notoriedade e fama de santidade a partir do seu ministério na Rádio Aparecida, no Santuário Nacional de Aparecida e nas Santas
Missões Redentoristas.
Após mais de 35 anos de sua morte, os relatos de possíveis graças atribuídas à intercessão do agora Venerável Padre Vítor Coelho continuam a chegar, mostrando a força da devoção do Povo de
Deus por este redentorista.
O missionário redentorista foi o grande divulgador da Consagração à Nossa Senhora Aparecida, até hoje rezada no Santuário
Nacional de Aparecida. Padre Vitor Coelho de Almeida ﬁcou conhecido como “Apóstolo de Aparecida”.

Catequese do Papa

Na sua catequese da quarta-feira, dia 17 de agosto, o Papa Francisco falou sobre um tema muito pertinente para os dias atuais, o que
não é novidade nas catequeses e nos discursos do pontíﬁce. O Santo
Padre falou da importante relação entre os idosos e as crianças.
De acordo com Francisco, “Dar testemunho de fé diante de uma
criança é semear aquela vida, dar testemunho de humanidade e de
fé é a vocação dos idosos. Dar às crianças a realidade que viveram
como testemunho, dar o testemunho. Nós, velhos, somos chamados a isso, a dar testemunho, para que elas o levem em frente”.
Ao continuar falando sobre o testemunho, o Papa disse: “O testemunho dos idosos é credível para as crianças: os jovens e os adultos
não são capazes de torná-lo tão autêntico, tão terno, tão pungente,
como os idosos podem.”

Imagem: Vatican Media

Imagem: Internet

No dia 17 de agosto de 2002, São João Paulo II, na época Papa
João Paulo II, consagrou o mundo à Divina Misericórdia em uma
Viagem Apostólica à Polônia. A celebração em que o Papa fez
essa consagração aconteceu próxima ao Convento de Santa Faustina, a quem Jesus Misericordioso apareceu e pediu que ela fosse
a divulgadora da devoção à Divina Misericórdia.
Em sua homilia, o Santo Padre disse que fez a consagração
“com o desejo ardente de que a mensagem do amor misericordioso de Deus, aqui proclamado por intermédio de santa Faustina,
chegue a todos os habitantes da terra e cumule os seus corações
de esperança”.
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VIDA CRISTÃ

O milagre
eucarístico de
Santarém

O

milagre eucarístico de Santarém é considerado um dos mais
importantes. Segundo o documento, encomendado pelo rei
D. Afonso IV, em 16 de fevereiro de 1226, em Santarém, Portugal, uma jovem mulher, por ciúmes do marido, se dirige
a uma feiticeira, que a aconselha a roubar uma Hóstia Consagrada
para fazer um ﬁltro de amor.
A mulher roubou a hóstia e a escondeu em um pano e linho que
logo se manchou de sangue. Aterrorizada, ela vai para casa, onde
abre o lenço e vê que o sangue jorrava da hóstia. Então ela guardou a
partícula numa caixa do seu quarto. Durante a noite, a caixa começou
a soltar raios de luz que iluminaram o quarto como se fosse dia.
O marido percebeu o fenômeno estranho e começou a interrogar a
esposa que foi obrigada a contar tudo. No dia seguinte os dois informaram o pároco, que se apresentou na casa deles para levar a hóstia
e transportá-la em solene procissão, para a igreja de Santo Estêvão,
acompanhado de muitos religiosos e laicos.

A hóstia sangrou por três dias consecutivos. Em seguida, foi colocada em um magníﬁco relicário de cera de abelha. Em 1340, aconteceu
um outro milagre quando um sacerdote abriu o tabernáculo e encontrou o vaso de cera rasgado em muitos pedaços: em seu lugar estava
um vaso de cristal com o sangue da hóstia misturado com a cera.
A relíquia destilou sangue através dos séculos em diversas ocasiões
e nessas se viram várias imagens de Nosso Senhor Jesus Cristo. A
Sagrada Partícula ainda permanece na igreja de Santo Estêvão, em
Santarém. Ainda hoje ela está guardada num Trono Eucarístico do
Século XVIII, sobre o altar principal
Desde que aconteceu o milagre, todos os anos, no segundo domingo de abril, a preciosa Relíquia é levada em procissão da casa dos
esposos até a igreja de Santo Estêvão. A casa dos esposos se tornou
uma capela a partir do ano de 1684.
Fonte: Site Miracoli Eucaristici – www.miracolieucaristici.org
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LEITURA ORANTE

“Bem-Aventurada aquela que acreditou, porque se
cumprirá o que lhe foi dito da parte do Senhor” (Lc 1,15)
VINÍCIUS GUSTAVO NASCIMENTO OLIVEIRA
(Seminarista da Diocese de Itumbiara–GO)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

C

aríssimo irmão, caríssima irmã, hoje a
Igreja celebra a Solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Dia em que fazemos memória da sua entrada na glória,
da sua plenitude como criatura, como mulher,
como mãe, como discípula de Cristo Jesus. O
evangelista São Lucas, no Evangelho deste domingo, conta-nos que Maria, após a encarnação
do Verbo em seu seio, sai apressadamente para
a Judeia, para servir Isabel que também estava
grávida. É grande a alegria do encontro entre as
duas, principalmente por perceberem que tudo
isso que está acontecendo em suas vidas é obra
de Deus. Por isso, Maria entoa o Magniﬁcat, dando graças por tão grande dom: a Encarnação e
a obra Redentora de Jesus, o qual veio “libertar
Israel de toda a sua culpa” (Sl 129 (130),8).
Meu irmão e minha irmã, a promessa do
Senhor se cumpriu porque Ele encontrou em

Maria um coração disponível, que sabe escutar, acolher, guardar e permanecer n’Ele. Ela é
a serva do Senhor, a quem Ele voltou seu olhar
de Misericórdia. Como disse Isabel: “Bem-aventurada aquela que acreditou, porque se cumprirá o
que lhe foi dito da parte do Senhor” (Lc 1,15). Maria é Bem-Aventurada e entra na glória porque
acreditou, deixou-se conduzir pela vontade de
Deus. Ela é o modelo para todos os batizados
porque traz em sua vida traços fundamentais
da vida cristã, de modo que suas virtudes servem de exemplo para todos aqueles que se fazem discípulos de Jesus Cristo.
Enﬁm, Maria, hoje, nos ensina a sairmos de
nós mesmos, a renunciarmos os nossos interesses particulares e servir, prontamente, com todo
o nosso ser, o mistério de Cristo. Que, seguindo
os seus passos, possamos aprender a acreditar
na Palavra de Deus, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, e assim, deixar com que a vontade do
Senhor se cumpra em nossa vida a ﬁm de que,
um dia, possamos ser também chamados de
Bem-Aventurados.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Nossa Senhora Rainha, memória – Is 9,1-6; Sl 112(113); Lc 1,26-38. 3ª-f.: 2Cor 10,1711,2; Sl 148; Mt 13,44-46. 4ª-f.: Ap 21,9b-14; Sl 144(145); Jo 1,45-51. 5ª-f.: 1Cor 1,1-9; Sl 144(145); Mt 24,42-51.
6ª-f.: 1Cor 1,17-25; Sl 32(33); Mt 25,1-13. Sábado: 1Cor 1,26-31; Sl 32(33); Mt 25,14-30. Domingo: 22º Domingo
do Tempo Comum – Eclo 3,19-21.30-31; Sl 67(68); Hb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14.

ARQ. INDICA

Vida de São Maximiliano Kolbe
São Maximiliano Kolbe foi um sacerdote franciscano aprisionado pelos nazistas no campo de concentração de Auschwitz. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas temiam sua inﬂuência na Polônia.
Nessa obra, Padre Ivo relata a comovente vida de São
Maximiliano, o santo que se ofereceu para morrer no
lugar de um pai de família durante o holocausto.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 1,39-56
Passos para a leitura orante:
1. Ambiente de oração: encontre um espaço que proporcione
rezar e meditar a Palavra de Deus.
2. Leitura atenta da Palavra: reze pedindo a presença do Espírito Santo, para que Ele te auxilie numa leitura atenta da
Palavra divina.
3. Meditação: escreva, se possível, o Evangelho, sublinhando
as palavras que mais lhe chamaram 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 te proporcionou. Se possível,
escreva também a sua oração.
Solenidade da Assunção de Nossa Senhora – Ano C. Liturgia
da Palavra: Ap 11,19a;12,1-6a.10ab; Sl 44(45),10bc.11.12ab.16
(R. 10b); 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56.

