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PALAVRA DO ARCEBISPO

O valor próprio de cada

ÁRVORE

DOM JOÃO JUSTINO
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

E

muitas estimativas da quantidade de espécies da biosfera. De modo geral,
aﬁrma-se que nós conhecemos apenas um décimo delas, ou menos ainda.
A título de curiosidade, sabe-se que cerca de dez mil tipos de formigas
são conhecidos e catalogados, mas esse número poderá dobrar quando as
regiões tropicais forem investigadas de forma mais sistemática.
Nós, humanos, não somos apenas beneﬁciários, mas, sobretudo,
guardiães das outras criaturas, conforme já ensinava Papa Francisco
na Exortação Evangelii Gaudium: “pela nossa realidade corpórea, Deus
uniu-nos tão estreitamente ao mundo que nos rodeia, que a desertiﬁcação do solo é como uma doença para cada um, e podemos lamentar a extinção de uma espécie como se fosse uma mutilação” (EG, 215).
Essa compreensão contraria e supera a abordagem simplista de “que as
outras criaturas estão totalmente subordinadas ao bem do ser humano,
como se não tivessem um valor em si mesmas e fosse possível dispor
delas à nossa vontade” (LS, 69).
É urgente o compromisso de todos em favor de uma educação que desperte e fundamente o cuidado com a casa comum. Como é, também, urgente, uma economia que valorize cada criatura. Somente uma nova compreensão ecológica fundamentará uma relação diferenciada do ser humano com as outras criaturas. E cada espécie – pequi, buriti, murici do Cerrado, araticum, mangaba, entre outros tantos – poderá sobreviver e oferecer
à humanidade seu valor próprio, nada dispensável para o Criador.

Trecho do livro “Diakonia da Palavra”, de
Dom João Justino de Medeiros Silva. (21.9.2019)

História da Igreja em Goiás

Editorial

A atuação de Dom Fernando Gomes dos Santos
no início do seu episcopado em Goiânia
Imagem: Internet

Imagem: Internet

m 21 de setembro celebra-se o Dia da Árvore. Em seguida, no dia
23 de setembro, no hemisfério sul, inicia-se a primavera. Essas duas
referências do calendário são oportunas para tratar da questão ecológica. Em meio a terras ressequidas pelo sol escaldante e pela ausência de chuvas, as terras norte-mineiras são um exemplo do sofrimento
da casa comum. Nesse período de seca, as frequentes queimadas deixam
um rastro de morte. O fogo consome a vegetação, afugenta e mata animais, empobrece o solo. Assistimos inertes essa destruição, resultado de
intervenções inadequadas na natureza.
Papa Francisco, com sua sensibilidade às questões humanas e sociais,
abriu um novo capítulo para a ação da Igreja na defesa da vida, o capítulo ecológico, ao publicar, em 2015, a Carta Encíclica Laudato Si’, Sobre
o Cuidado da Casa Comum. O Papa denuncia que “entre os pobres mais
abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que está gemendo como que em dores de parto” (LS, 2). O sofrimento
da terra, nossa casa comum, é também nosso sofrimento, pois “nós mesmos somos terra (cf. Gn 2,7). O nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta; o seu ar nos permite respirar, e a sua água nos viviﬁca e
nos restaura” (LS, 2).
A encíclica acentua “o valor próprio de cada criatura” quando postula
que “ao mesmo tempo que podemos fazer um uso responsável das coisas,
somos chamados a reconhecer que os outros seres vivos têm um valor
próprio diante de Deus” (LS, 69). Como consequência dessa percepção,
emerge a fundamental importância da biodiversidade, que representa a
diversidade da vida em todas as suas formas. Ela é concebida, geralmente, em termos de número de espécies, que estaria na casa dos milhões. Há

“NÃO SE COMUNICA SE PRIMEIRO NÃO SE ESCUTOU”
A comunicação vem passando por constantes mudanças. Nessa evolução, de acordo com o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, as
redes sociais têm alterado o modo “de funcionamento – reduzindo tempos e encurtando espaços”. Assim, essa mudança transforma a “relação
tradicional com os outros e com o mundo”.
Apesar de as mídias digitais terem aberto “caminhos para o encontro
e o diálogo entre as pessoas”, elas também têm sido lugar de desrespeito e julgamento. Na Mensagem para o Dia Mundial das Comunicações
Sociais deste ano, o Papa Francisco aponta que estamos perdendo “a
capacidade de ouvir a pessoa que temos à nossa frente”. Segundo ele,
essa recusa em ouvir “acaba muitas vezes por se transformar em agressividade sobre o outro”.
Ainda na mensagem, ele revela que ouvir o outro é um ingrediente
indispensável do diálogo e da boa comunicação. “Não se comunica se
primeiro não se escutou”. Você vai ler na matéria de capa desta edição
sobre a boa comunicação, ou seja, uma comunicação que colabora para
a não-violência.
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: Edmário Felipe Santos, Gabriela Rodrigues,
Larissa Costa e Marcos Paulo Mota
Revisão: Camila Di Assis

Diagramação: Carlos Henrique
Fotografias: Rudger Remígio e colaboradores
Contatos: encontrosemanal@gmail.com
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PE. MAXIMILIANO COSTA
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Mestre em História

om Fernando Gomes dos Santos
tomou posse como o primeiro arcebispo de Goiânia em 16
de junho de 1957. Ao assumir a
nova missão deparou-se com diversos desafios pastorais e sociais. Neste momento
da história, a Arquidiocese recém-criada
Posse de Dom Fernando na Arquidiocese de Goiânia
tinha poucos padres para atender toda a
em 1957, ao lado de Dom Armando Lombardi,
Núncio Apostólico no Brasil
sua vastidão geográfica. Assim, já no início do seu episcopado, instituiu a Obra
das Vocações Sacerdotais (OVS) com a finalidade de fomentar as vocações sacerdotais
nas paróquias e comunidades. No mês seguinte ao de sua posse, criou a Reunião Mensal de Pastoral com a intenção de envolver os sacerdotes, religiosos(as) e leigos(as)
com o desejo de melhor organizar e impulsionar o trabalho pastoral.
Além disso, Dom Fernando encontrou uma grande rede de escolas católicas criada
pelo seu antecessor, Dom Emanuel Gomes de Oliveira. Desta forma, ele se empenhou
na obra educacional católica, dando continuidade ao trabalho existente que resultou
na criação da Universidade Católica de Goiás em 1959, mesmo em meio a tantas oposições. No campo da comunicação, o trabalho do arcebispo foi intenso, com o intuito de
ampliar a atuação da Igreja em meio à sociedade laica. Assim, criou a Revista da Arquidiocese em 1958, incentivando a importância da imprensa católica. Deu continuidade
ao jornal Brasil Central criado por Dom Emanuel, que voltou a circular até 1964. Com
a atuação dos padres redentoristas, comprou a Rádio Difusora em 1958, com o desejo
de pulverizar a atuação católica em Goiás e, ao mesmo tempo, implantar o Movimento
de Educação de Base (MEB) por meio de aulas radiofônicas.
No que diz respeito às obras de estruturas físicas, Dom Fernando se dedicou para
a conclusão da Catedral Metropolitana de Goiânia que tinha sido iniciada pelo seu
antecessor de saudosa memória, dos prédios da Cúria e do Secretariado de Pastoral
Arquidiocesano (SPAR), bem como do Seminário Santa Cruz e do Centro de Treinamento de Líderes (CTL). Além disso, devemos evidenciar que o território que compunha a
Arquidiocese de Goiânia era muito grande. Dessa maneira, Dom Fernando trabalhou
para a criação das novas dioceses como: Anápolis, Itumbiara e Ipameri, que foram criadas em 1966, e das prelazias de Rubiataba e Miracema do Tocantins.
Os primeiros anos do episcopado de Dom Fernando em Goiânia evidenciavam um
projeto claro de Igreja, que visava avançar em meio à sociedade com a finalidade de
manifestar uma atuação mais expressiva da Igreja, inclusive contando com a colaboração do Estado. A mentalidade da Ação Católica desse momento da história pedia uma
atualização dos métodos apostólicos diante das exigências do tempo presente.
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Reunião Mensal de Pastoral

Imagem: PASCOM

No último sábado, dia 10 de setembro, aconteceu a Reunião Mensal de Pastoral, que teve a assessoria do padre Mauro Francisco, da Diocese de Goiás.
Os participantes escutaram as reﬂexões do padre sobre a Carta Apostólica
Desiderio Desideravi ou “Desejei, desejei ardentemente”, que trata da formação litúrgica do povo de Deus. O padre falou da importância do documento.
“Participar das celebrações é importante, mas saber o que se está celebrando
é mais importante ainda.”
Ao ﬁnal da reunião, os diáconos Manoel Rodrigues, Magno Valim e Valdeir Gomes convidaram os presentes para a celebração eucarística, na qual
serão ordenados presbíteros, dia 1º de outubro, às 9h30, no Santuário-Basílica
Sagrada Família.

Dom Levi preside Missa de Ação de Graças

Seminário Santa Cruz completa 162 anos
No dia 14 de setembro, Festa da Exaltação da Santa Cruz, o nosso arcebispo Dom João Justino presidiu Santa Missa no Seminário Propedêutico Santa
Cruz, que completou 162 anos neste dia. Concelebraram Dom Levi Bonatto,
bispo auxiliar; Dom Washington Cruz, arcebispo emérito; Pe. José Luiz da Silva, reitor do Seminário Santa Cruz; Pe. Márcio Jean da Silva, reitor do Seminário Maior São João Maria Vianney; Mons. Lino Dalla Pozza, Mons. Luiz Lôbo,
Pe. David Pereira de Jesus, Pe. Aneesh Padassery, Pe. Nixon de Araújo e Pe.
Fênykis de Oliveira. A celebração contou coma presença dos seminaristas; da
Profa. Olga Ronchi, reitora da PUC Goiás; de religiosas e leigos e leigas de
nossa Arquidiocese.

Imagem: Pastoral da Aids

Imagem: PASCOM

Dom Levi Bonatto, nosso bispo auxiliar, presidiu Santa Missa na Festa da
Exaltação da Santa Cruz, 14 de setembro, em Ação de Graças pelo aniversário
de ordenação diaconal dos diáconos permanentes, que foram ordenados nesta
data. A celebração aconteceu na Paróquia Sagrados Estigmas de Nosso Senhor
Jesus Cristo e Santo Expedito, localizada no Jardim América, em Goiânia. O
padre Josinaldo da Silva, pároco da paróquia, concelebrou.

Encontro reúne agentes da Pastoral da Aids
A Pastoral da Aids da Arquidiocese de Goiânia esteve presente, nos dias 10
e 11 de setembro, na Pré-Assembleia Regional da Pastoral da Aids, promovida
pelo Regional Centro-Oeste. O encontro foi uma preparação da Assembleia Nacional da Pastoral da Aids, que acontece em outubro na cidade de Vitória, no
Espírito Santo, e contou com a assessoria do frei Luiz Carlos Lunardi, assessor
nacional da Pastoral da Aids.
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Nossa Senhora e suas sete dores
MARCOS PAULO MOTA

N
Imagem: Internet

o último dia 15 de setembro, celebramos o Dia de Nossa Senhora das Dores. Podemos perceber, com a cena da Paixão, Morte e
Ressureição do Senhor, quando nossa Mãe Santíssima, aos pés da
cruz, sofre a dor em ver seu ﬁlho ser morto. Esta memória da Santa
Igreja também nos remete à profecia do velho Simeão “Quanto a ti, uma
espada te traspassará a alma” (Lc 2,33-35).
Em dois momentos do ano, a Igreja comemora as dores da Santíssima
Virgem. O primeiro é na Semana Santa, quando celebramos o mistério da
nossa fé e o segundo, no dia 15 de setembro. A memória de Nossa Senhora
das Dores está intimamente ligada à Festa que celebramos no dia anterior.
Em 14 de setembro, celebramos a Exaltação da Santa Cruz, a cruz que para
nós não representa dor, mas, sim, de onde veio a nossa salvação.

Tomaremos por base as meditações de
Santo Afonso Maria de Ligório
sobre as Sete Dores de Maria
1 – A profecia de Simeão (Lucas 2,34-35)
Na primeira dor, Santo Afonso lembra que Deus usa de misericórdia conosco “ocultando” as “cruzes vindouras” na nossa vida, porque ele deseja que vivamos o sofrimento somente na hora e no momento certos.
2 – A fuga para o Egito (Mateus 2,13-21)
Jesus e Maria passaram pelo mundo como fugitivos e eles trazem uma lição para nós, diz Santo Afonso. “Temos de viver na terra como peregrinos, sem
apegos aos bens que o mundo nos oferece.” Aprendamos com Jesus e Maria a
abraçar as cruzes, porque sem elas não podemos viver neste mundo.
3 – Os três dias em que Jesus esteve perdido (Lucas 2,41-51)
Uma das maiores dores de Maria foi esta: a perda de seu Filho no templo. Somente nesta dor é que ouvimos Maria queixar-se, diz Santo Afonso. “Filho, por
que fizeste assim conosco? Olha que teu pai e eu te buscamos aflitos!” (Lc 2,48).
4 – O encontro com Jesus levando a cruz (Lucas 23,27-31)
Maria Santíssima chora ao ver chegar o momento da Paixão e ao notar que
faltava pouco tempo para perder o seu Filho. Santo Afonso recorda que Maria
não quer abandonar Jesus, embora ver sua morte seja uma dor incalculável.
5 – Sua morte no Calvário (João 19,25-27)
Aqui temos que contemplar um grande martírio, indica Santo Afonso. Uma
mãe é condenada a ver morrer diante de seus olhos o seu Filho inocente. “Estava em pé junto à cruz de Jesus, sua Mãe” (Jo 19,25).
6 – A descida da cruz (Mateus 27,55-61)
Na sexta dor da pobre Mãe de Jesus, Santo Afonso convida a contemplar
“com atenção e lágrimas de piedade”. As dores que até agora, uma a uma, iam
golpeando Maria, vem todas de uma única vez.
7 – Sepultamento de Jesus (Lucas 23,55-56)
A sétima e última dor que Santo Afonso medita é a que mostra o sofrimento
de Maria ao ver-se obrigada a deixá-lo finalmente no sepulcro. (Fonte: A12.com)

Papa Francisco realiza Viagem Apostólica ao Cazaquistão
Imagem: Internet

MARCOS PAULO MOTA

O

Santo Padre Francisco realizou, entre
os dias 13 e 15 de setembro, a sua 38ª
Viagem Apostólica. No Angelus de
domingo, Francisco disse que “Serão
três dias em Nur-Sultan, no coração da Ásia,
para participar do Congresso dos Líderes das
religiões mundiais e tradicionais. Uma oportunidade, para dialogarmos como irmãos, animados pelo desejo comum de paz, de que o nosso
mundo tem sede”.
Desde o início de seu pontiﬁcado, o Papa
Francisco nos exorta bastante sobre o cuidado
com a natureza, a fraternidade e a paz. Em seu
primeiro discurso no Cazaquistão, o Pontíﬁce
disse que se encontra nesta “terra tão extensa
como antiga, como peregrino de paz à procura de diálogo e de unidade. Disto, tem urgente
necessidade o nosso mundo: precisa voltar a
encontrar harmonia”.
Ainda em seu primeiro discurso ele disse que
o Cazaquistão é um país de encontro, pois “os
cerca de cento e cinquenta grupos étnicos e as
mais de oitenta línguas presentes no país, com histórias, tradições culturais
e religiosas variegadas”, “compõem uma sinfonia extraordinária e fazem
do Cazaquistão um laboratório multiétnico, multicultural e multirreligioso
único, revelando a sua peculiar vocação que é a de ser país do encontro”.
Para concluir este primeiro discurso, o Papa Francisco manifestou sua alegria pelo país renunciar às armas nucleares. “Desejo manifestar meu apreço
pela renúncia às armas nucleares empreendida com determinação por este
país; bem como pelo desenvolvimento de políticas energéticas e ambientais
centradas na descarbonização e no investimento em fontes limpas.”
“A Santa Sé está solidária com vocês neste percurso: há trinta anos. Logo
depois da independência” do Cazaquistão, “foram estabelecidas relações
diplomáticas e sinto-me feliz por visitar o país na iminência deste aniversário. Asseguro que os católicos, presentes na Ásia Central desde tempos

antigos, desejam continuar testemunhando o espírito de abertura e diálogo
respeitoso que caracteriza esta terra”, concluiu Francisco.
No segundo dia de sua viagem, ele participou da abertura do Congresso
de Líderes das religiões tradicionais. Francisco não discursou, mas Didar
Temenov do Ministério das Relações Exteriores do Cazaquistão, teve uma
fala bonita e signiﬁcativa. “Nos últimos anos tem havido muitas crises entre conﬂitos, pandemias e desastres naturais. As religiões devem ser uma
pedra angular para as sociedades, para ajudar a superar tempos difíceis e
fomentar o desenvolvimento espiritual e social”.
A 38ª Viagem Apostólica do Papa Francisco ao Cazaquistão se encerrou na quinta-feira, dia 15 de setembro, após o encontro de líderes das
religiões tradicionais.
Fonte: Vatican News
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A arte da
comunicação
sem violência
GABRIELA RODRIGUES E LARISSA COSTA

C

omunicar é transmitir e receber ideias. Aprimorar conhecimentos e compartilhar informações. Essa “ação favorece a partilha
de um dom ou dever recíproco entre os membros de uma sociedade. A comunicação tem como objetivo primordial criar
comunhão, estabelecer vínculos de relações, promover o bem comum,
o serviço e o diálogo na comunidade” (Diretório de Comunicação da
Igreja no Brasil, 13).
Existem formas de se comunicar, tais
como: comunicação verbal, não verbal,
escrita e visual. Mas hoje vamos falar sobre Comunicação Não-Violenta (CNV).
Você sabe o que isso signiﬁca? A CNV
é uma proposta baseada na ﬁlosoﬁa da
não-violência e de vários outros estudos. Ela foi estruturada pelo psicólogo e
professor norte-americano, Marshall Rosenberg. Para entendermos melhor esse
assunto, conversamos com Maria Aparecida de Oliveira, psicóloga clínica e mestra em Psicologia do Desenvolvimento
Humano.

Elementos para uma
Comunicação Não-Violenta
1. Observação

2. Sentimentos

1. Aprender a observar
ao invés de julgar;

2. Tomar consciência dos
nossos sentimentos;

3. Necessidades

4. Pedido

A CNV é uma integração entre comunicação, linguagem e pensamento. Permitindo que as pessoas desenvolvam uma forma de expressão autêntica e uma escuta empática. Ajudando no desenvolvimento
pessoal, espiritual, nas relações familiares e na formação de lideranças.
“A proposta é que essa maneira de comunicar nos faça entender as
raízes da violência. Tanto da violência estrutural, quanto da violência
visível que são as que a gente assiste no dia a dia entre nós e nas mídias
sociais. Então, a CNV nos ajuda a entender de onde vem essa violência
e a desenvolver um modelo de linguagem, de pensamento e de ação
que nos conecta e diminui a violência”, explica a psicóloga.
A Comunicação Não-Violenta é um processo que valoriza e cuida
do respeito mútuo e da cooperação. Esse tipo de linguagem nos ensina
a expressar de uma forma que o outro nos escute. Então, “a CNV tem
um valor fundamental para as nossas relações. Para as nossas relações
intrapessoais, que é como eu me comunico comigo mesmo, nas relações interpessoais e no nível sistêmico”. A psicóloga destaca que, se
aprendermos e ensinarmos as pessoas a crescerem com essa linguagem, estaremos ajudando a construir uma sociedade diferente.
O Papa Francisco, em sua Mensagem para o 56º Dia Mundial das
Comunicações Sociais, ressalta que a escuta é condição da boa comunicação. “Há um uso do ouvido que não é verdadeira escuta, mas o
contrário: o espionar. De fato, uma tentação sempre presente, mas que
neste tempo da rede social parece mais assanhada, é a de procurar saber e espiar, instrumentalizando os outros para os nossos interesses.”
O Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, escrito em 2014,
já nos trazia a reﬂexão sobre comunicar por meio das redes sociais,
onde temos, com muita facilidade, acesso a diferentes “países, culturas
e religiões”. Bento XVI, em sua Mensagem para o 45º Dia Mundial
das Comunicações, em 2011, já alertava que as mídias “quando usadas sabiamente, podem contribuir para satisfazer o desejo de sentido,
verdade e unidade que é a aspiração mais profunda do ser humano”.
Ainda na Mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais
deste ano, o Papa Francisco aﬁrma que em muitos diálogos não há efetivamente comunicação, “estamos simplesmente à espera que o outro
acabe de falar para impor nosso ponto de vista”. De acordo com a psicóloga, a violência tem acontecido, principalmente, nas redes sociais,
quando temos divergências de opiniões. A nossa tendência é “rotular ou
julgar” e “isso aumenta a nossa raiva”. Com esse sentimento queremos
resolver o problema, destruindo o outro, fazendo dele o nosso inimigo.

Você

3. Falar de forma clara sobre o
que eu estou precisando;

4. Pedir ao invés de exigir.

Para praticar uma Comunicação Não-Violenta é preciso que
haja uma intenção. Após isso, devemos buscar uma autoconexão, ou seja, entender o que se passa conosco, nossos pensamentos, sentimentos e necessidades. Depois, precisamos ter
empatia e entender o outro em suas necessidades.
A próxima parte é usar os quatro elementos para entender o
outro. “O que ele está falando? O que está sentindo? Quais necessidades ele quer atender?”. Ao olhar para este contexto, podemos gerar hipóteses e, então, falar com o outro sem julgamentos.

SABIA?

A girafa é o símbolo da CNV
É o animal com maior coração da selva.
Com seu grande pescoço, consegue ver mais longe.
Para a CNV, a girafa é um símbolo que nos permite olhar além
do julgamento e da crítica. Também nos ajuda a enxergar nossa humanidade e a das outras pessoas.

Imagens: Internet

Arquidiocese de Goiânia

Setembro de 2022

Imagem: Internet

6

Arquidiocese de Goiânia

IGREJA EM SAÍDA

CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL

Imagem: Internet

Acontece, em Recife (PE), de 11 a 15 de novembro, o XVIII Congresso Eucarístico Nacional – CEN. O tema para esta edição é “Pão em todas as mesas”
e o lema “Repartiam o pão com alegria e não havia necessitados entre eles”
(At 2,46). O CEN é um evento que reúne milhares de pessoas para professar
e dar testemunho público da fé no mistério eucarístico.
No último sábado, 10 de setembro, o Papa Francisco nomeou o cardeal
António Augusto dos Santos Marto, bispo emérito da Diocese de Leiria-Fátima, como seu enviado especial para representá-lo no congresso.
A participação no CEN é gratuita, os interessados devem realizar um cadastro gratuito pelo endereço cen2020.com.br/inscricoes. Durante a programação também está prevista a realização de um Simpósio Teológico. Para
participar, os interessados devem preencher o formulário eletrônico no site
do congresso. Para esta atividade será cobrada uma taxa. Os inscritos no
simpósio receberão certificado.

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE

Imagem: Internet

Foi divulgada, no início da semana, dia 12 de setembro, a Mensagem do
Papa Francisco para a XXXVII Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá no dia 20 de novembro, Solenidade de Cristo Rei, “nas Igrejas particulares
espalhadas pelo mundo inteiro”.
Na mensagem, o Santo Padre explica que, desde a JMJ do Panamá 2019,
os textos da jornada têm em comum o verbo “levantar-se”. Em 2020 a meditação foi “Jovem, eu te digo, levanta-te”; no ano passado o tema foi “Levanta-te! Eu te constituo testemunha do que viste”; e para 2022, Francisco
nos convida a caminhar junto com a Virgem de Nazaré, “Maria levantou-se
e partiu apressadamente”.
“Queridos jovens, é tempo de voltar, a partir apressadamente para encontros concretos, para um real acolhimento de quem é diferente de nós,
como acontece entre a jovem Maria e a idosa Isabel”, aconselha o Papa.
Segundo ele, só assim poderemos superar a distância entre gerações, classes sociais, etnias, grupos e categorias de todo o gênero e, dessa forma,
superaremos as guerras.

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MISSIONÁRIA (IAM)
A Secretaria Internacional da Infância e Adolescência Missionária (IAM)
está lançando um concurso de desenho para as crianças que participam da
IAM em todo o mundo. A frase motivadora para a produção dos desenhos é
“Está fazendo 100 anos que a IAM é uma obra do Papa. O que isso significa
para mim?”.
No Brasil o concurso acontece em três etapas: Paroquial, Diocesana e
Nacional. Na fase paroquial, os participantes vão ser divididos por idade: de
4 a 6 anos, 7 a 11 anos e 12 a 16 anos. A paróquia será responsável por enviar os desenhos dos vencedores de cada faixa etária para a etapa diocesana, sendo a coordenação diocesana da IAM responsável por enviar apenas
um desenho que irá representar a diocese na etapa nacional.
Os desenhos enviados pelas dioceses serão avaliados por uma comissão
nacional. O vencedor irá representar o Brasil na etapa internacional. O desenho vencedor será publicado e apresentado ao Papa Francisco.
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VIDA CRISTÃ

E

m meados do século XIII aconteceu, na Itália, o milagre eucarístico de Bolsena. Um sacerdote chamado Pedro de Praga, que se
encontrava em viagem pelo país, duvidava da presença de Cristo
na Eucaristia. Ao celebrar a Missa na Basílica de Bolsena, o padre
vê a hóstia transformar-se em carne durante a consagração. De acordo
com o site miracolieucaristici, este milagre “sustenta a fé do sacerdote
duvidoso acerca da real presença de Cristo na Eucaristia”.
Após o acontecimento, a notícia do milagre se espalhou rápido. As
Sagradas Espécies foram inspecionadas por São Tomás de Aquino e
também pelo Papa Urbano IV, que decide estender a Festa do Corpo de
Cristo, que até o momento compreendia somente a Diocese de Liege,
para toda a Igreja universal.
Em 1264, em seu terceiro ano de pontiﬁcado, o Papa Urbano IV
determinou, na Bula Transiturus do Mundo Hoc com que se institui a
Festa de Corpus Christi, que a festa fosse celebrada anualmente. “Que
cada ano, portanto, se celebre uma festa especial e solene de tão grande sacramento, além da comemoração diária que a Igreja faz dele, e
estabeleçamos um dia ﬁxo para isso, a primeira quinta-feira após a
oitava de Pentecostes”. Na bula, o Pontíﬁce pediu também que neste
dia as “multidões de ﬁéis se reúnam para este ﬁm em igrejas devotas,
com generosidade de afeto, e todo o clero e povo cantem alegremente
cânticos de louvor”.
A relíquia do milagre de Bolsena se encontra na Catedral de Orvieto,
em uma capela construída em honra a este milagre. Todos os anos o
corporal sai em procissão na época da Festa de Corpus Christi.

Bolsena
Imagens: Internet

O milagre eucarístico de

Ao celebrar a Missa na
Basílica de Bolsena, o padre vê
a hóstia transformar-se em carne
durante a consagração.
Fontes: vaticannews.va – miracolieucaristici.org
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LEITURA ORANTE

“Não podeis servir a Deus e
ao dinheiro” (Lc 16,13b)
UOXITON CARVALHO (SEMINARISTA)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

C

aríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho
de Lucas (16,1-13) e as leituras complementares deste domingo são provocadores e nos conduzem à reﬂexão sobre
a nossa relação com o dinheiro, com o poder.
Na primeira leitura (Am 8,4-8), notamos a ira
de Deus por causa da ofensa dos comerciantes
para com os pobres; Deus abomina a ofensa
contra os pobres, contra os indefesos. Ao contrário do que odeia o pobre, do que faz do pobre massa de manobra para se enriquecer cada
vez mais, o Senhor “levanta do pó o indigente e tira o pobre da imundície, para, entre os
príncipes, fazê-lo sentar” (Sl 112,7-8). Irmãos e
irmãs, não desprezemos os pobres que batem
na porta da nossa casa, não deixemos os pobres esperando, pois eles já esperam demais.
Sejamos solícitos para com os necessitados.
Se servimos a Deus, não queremos que nos-

sos irmãos passem fome. Eles clamam a fome
de justiça, fome de atenção, fome de cuidado,
fome de ter seus direitos garantidos. Deixemos
que o grito silencioso dos pobres rompa com a
nossa surdez causada pela indiferença e pela
falta de sensibilidade; deixemos que o grito
do Cristo sofredor, presente em nossos irmãos
e irmãs sofredores, nos mova a uma ação de
acolhimento e de proximidade. Se servimos
a Deus e não ao dinheiro, compreenderemos
que o sofrimento dos pobres são os nossos
sofrimentos: as causas dos pobres devem ser
também as nossas causas, pois é assim que mediremos se servimos a Deus ou ao dinheiro.
Peçamos à Virgem Santíssima, Mãe de Jesus e nossa Mãe, que nos seja dada a graça de
amarmos mais a Deus do que aos nossos próprios interesses. Que Nossa Senhora nos ajude
a compreender que os abandonados e excluídos são nossos irmãos e irmãs. Que Deus nos
ajude a não desprezar e nem julgar os pobres
e esquecidos.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Pr 3,27-34; Sl 14(15); Lc 8,16-18. 3ª-f.: Pr 21,1-6.10-13; Sl 118(119); Lc 8,
19-21. 4ª-f.: Ef 4,1-7.11-13; Sl 18(19A); Mt 9,9-13. 5ª-f.: Ecl 1,2-11; Sl 89(90); Lc 9,7-9. 6ª-f.: Ecl 3,1-11;
Sl 143(144); Lc 9,18-22. Sábado: Ecl 11,9-12,8; Sl 89(90); Lc 9,43b-45. Domingo: 26º Domingo do
Tempo Comum – Am 6,1a.4-7; Sl 145(146); 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31.

ARQ. INDICA

No caminho da
santidade
Esta obra narra a trajetória de alguém que buscou
santiﬁcar-se na vida cotidiana, ordinária, em meio às
realidades temporais, celebrando as alegrias e carregando as cruzes da sua existência, sobretudo identiﬁcando-se com o sofrimento redentor de Cristo no
oferecimento da sua enfermidade, vivida com alegria
e paz cristã.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 16,1-13
Siga os passos para a leitura orante:
1. Ambiente de oração: o momento de oração é um encontro profundo com Deus. Portanto, prepare um ambiente
adequado que proporcione a interiorização e a meditação.
2. Leitura atenta da Palavra: atente-se para o que diz o Senhor, porque é o caminho da oração. Leia o texto sagrado
quantas vezes for necessário, ouvindo pacientemente o
que ele diz.
3. Meditação livre: reze com o que o texto comunica. Mergulhe sua mente no que está escrito e destaque as palavras,
frases que mais tiveram relevância aos seus olhos e as repita,
rezando com elas.
4. Oração espontânea: apresente-se a Deus. Com um ato de
humildade, peça ou agradeça por tudo o que Deus já fez
por você.
5. Contemplação: lembre-se dos momentos em que Deus
manifestou-se em sua vida. Registre essas experiências do
que foi vivido na oração e relembre, durante a semana, o
que foi rezado.
6. Ação: viva a sua leitura comprometendo-se, de modo livre,
a pôr a Palavra em prática.
25º Domingo do Tempo Comum – Ano C. Liturgia da Palavra:
Am 8,4-7; Sl 112 (113); 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13.

