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PALAVRA DO ARCEBISPO

Diversidade e diferença como

BÊNÇÃOS

DOM JOÃO JUSTINO
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

U

Imagem: Internet

ma criança em seu processo de crescimento, já nos seus primeiros
meses de vida, depara-se com a diferença. Desde que foi cortado o
cordão umbilical que o unia de modo único à sua mãe, o novo ser
humano vai se descobrindo em meio às primeiras relações com o seu
“eu”, diferenciando-se dos outros. Esse processo natural e cultural tem seu
lado maravilhoso e tem seus limites. O curso do tempo vai mostrar o êxito
ou não da socialização. Lidar com a diversidade e a diferença, seja menor ou
maior, qualiﬁcará a pessoa para os valores da alteridade e da solidariedade.
Sabe-se que as chamadas relações parentais têm importância fundante na
constituição da identidade do sujeito. Todos somos um pouco resultado da
primeira infância.
A cultura contemporânea tem elementos complicadores para os processos de individuação e de socialização. Um número sempre maior de atores
participa, seja presencial ou virtualmente, da educação dos pequenos. Hoje,
ao se pensar a educação, na sua acepção mais ampla, que envolve a família, a
escola e a sociedade, tem-se o desaﬁo de encontrar direções para uma cultura
do encontro e da valorização da pessoa, na contramão da globalização da
indiferença. Trata-se de uma tarefa exigente e laboriosa.
É muito elucidativo o instrumento de trabalho do Pacto Educativo Global,
em sintonia com os ensinamentos do Papa Francisco, quando aﬁrma: “Na origem das fragmentações e oposições de hoje, que muitas vezes levam às mais
variadas formas de conﬂito, está escondido o medo da diversidade. Reconstruir os tecidos da unidade e do encontro, portanto, exige que o pensamento
dê um salto adiante e mude radicalmente a sua lógica habitual. Enquanto a
diversidade e a diferença forem consideradas hostis à unidade, a guerra então será sempre iminente, pronta para se manifestar em toda a sua carga des-

trutiva. O primeiro princípio indispensável para a construção de um novo
humanismo é, portanto, o da educação para um novo pensamento, capaz de
unir diversidade e unidade, igualdade e liberdade, identidade e alteridade”.
Há pais e educadores que idealizam círculos fechados dentro dos quais
imaginam poder educar as crianças e adolescentes, preparando-os para lidar
com o complexo mundo hodierno. Resta saber como esses futuros cidadãos
estarão aptos para dialogar com alteridades sempre mais diversas e diferentes. Nesse sentido, a espiritualidade cristã abre perspectivas muito preciosas
para a valorização das diversidades e diferenças. Em nenhum momento de
sua vida e ministério Jesus apregoou a uniformidade, mas antes foi capaz de
dialogar com todos, dos mais simples aos letrados, com homens e mulheres,
com leprosos e prostitutas, com cobradores de impostos e com as autoridades de seu tempo… Não evitava as pessoas. Não fugia delas. Ninguém
estava fora do alcance de suas palavras que consolavam, interpelavam, perdoavam, curavam, criavam laços.
Tornamo-nos mais humanos e mais cristãos não quando saímos vencedores em conﬂitos, mas quando encontramos caminhos para superá-los e
garantir que toda pessoa tenha seu direito a viver com dignidade. O sonho
da fraternidade universal inclui a pluralidade das culturas, o respeito às diferenças e o cultivo da justiça social e da paz. Os discípulos de Jesus Cristo
temos de ser protagonistas nesse tempo. Isso requer a coragem de ir ao essencial da fé cristã: o amor a Deus e ao próximo. Pense nisso.

Trecho do livro “Diakonia da Palavra”, de
Dom João Justino de Medeiros Silva. (10.10.2020)

Romaria

Editorial

Centenas de pessoas participaram da
Romaria da Educação Católica

NINGUÉM DEVE SER EXCLUÍDO
Na mensagem para o 108º Dia Mundial do Migrante e Refugiado, o
Papa Francisco fala sobre a construção do futuro e que para isso todos
nós “devemos sentir pessoalmente envolvidos”. Para a construção da
“cidade futura”, como diz o Santo Padre, é necessário que haja um “trabalho de conversão pessoal e transformação da realidade, para corresponder cada vez mais ao plano divino”.
De acordo com o Pontíﬁce, devemos renovar nosso compromisso
para a construção de um futuro segundo o desígnio de Deus, um “mundo onde todos possam viver em paz e dignidade”. Ele também explica
que o plano divino é inclusivo e coloca, no centro, os habitantes das periferias físicas e existenciais, que inclui “muitos migrantes e refugiados,
deslocados e vítimas de tráﬁco humano”.
Para ﬁnalizar a mensagem, Francisco destaca o importante papel dos
jovens na construção do futuro para que possamos viver com justiça,
fraternidade e paz. “O futuro começa hoje e a partir de cada um de nós.
Não podemos deixar para as próximas gerações a responsabilidade de
decisões que é necessário tomar agora.”
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
Fone: (62) 3229-2683/2673

MARCOS PAULO MOTA

A

conteceu, no dia 17 de setembro, a 13ª Romaria da Educação Católica. A
caminhada iniciou no Trevo de Goiânia, com a bênção dada pelo arcebispo
de Goiânia, Dom João Justino de Medeiros Silva.
As romarias da educação católica de nossa Arquidiocese são sempre iluminadas pelo tema da Campanha da Fraternidade, que este ano de 2022 foi “Fraternidade e Educação” e com lema “Fala com sabedoria e ensina com amor” (Pr 31,26).
Os 22 quilômetros do percurso de Goiânia até o Santuário-Basílica do Divino Pai
Eterno foram feitos por Dom João Justino; Pe. Maximiliano Costa, Vigário Episcopal
para a Cultura e Educação, juntamente com estudantes, professores, colaboradores e
pais de alunos que estudam nas escolas católicas presentes em nossa Arquidiocese.
A Pastoral Universitária também esteve presente com estudantes da PUC Goiás e
da UFG, que foram a Trindade com o objetivo de agradecer ao Pai Eterno por tantas
graças e bênçãos. “Sob o ponto de vista da educação orientada de acordo com os
princípios do Evangelho, essa peregrinação tem uma perspectiva de ensino, de comunhão com o nosso povo nesta história tão bonita e centenária de devoção ao Pai
Eterno”, disse Dom João Justino.
A 13ª Romaria se encerrou com a Santa Missa presidida pele arcebispo de Goiânia, no Santuário-Basílica do Divino Pai Eterno. Concelebraram os padres Maximiliano Costa, Luiz Henrique Brandão, Jackson Maioli, David Pereira e Warlen Reis.
Ao final da celebração, Dom João Justino agradeceu o empenho e o cuidado dos
diretores e professores das escolas católicas para com os alunos e para um ensino
de qualidade.
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ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Formação dos presbíteros

Imagem: PASCOM

Aconteceu, nos dias 20 e 21 deste mês, a Formação Permanente dos Presbíteros com o tema “Vocação: Graça e Missão” e o lema “Corações ardentes,
pés a caminho”. O arcebispo Dom João Justino foi o responsável pela condução do encontro.

Romaria Arquidiocesana

Imagem: Arquivo pessoal

Deu início, na quarta-feira, 21 de setembro, a 18ª Romaria Arquidiocesana
ao Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. A Paróquia Imaculado Coração de Maria, localizada no Residencial Triunfo, em Goianira, e a Paróquia
Cristo Rei, localizada no Garavelo Residencial Park, com seus respectivos administradores paroquiais, Pe. Jonisoncley Santos e Pe. Marcelino Ferreira, já
estão a caminho da Casa da Mãe Aparecida.

Pastoral da Esperança

Imagem: Arquivo pessoal

Na noite do dia 21 de setembro, a Pastoral da Esperança da nossa Arquidiocese reuniu-se com os agentes da Esperança em preparação para as celebrações
de Finados 2022. A reunião contou com a presença do nosso arcebispo Dom
João Justino e aconteceu na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Setor Aeroporto, em Goiânia.

Nomeações
A Chancelaria da Arquidiocese de Goiânia comunica que Dom João Justino de Medeiros Silva, arcebispo metropolitano, considerando as necessidades
pastorais, nomeou o Revmº. Pe. Ivo Ornelas Dourado administrador paroquial
das Paróquias Nossa Senhora do Sagrado Coração e São Domingos Sávio (Conjunto Caiçara) e São Leopoldo Mandic (Setor Jaó), paróquias onde o referido
presbítero atuava, até então, como vigário paroquial.
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Primeiro centro educacional bilíngue de
surdos será inaugurado em Goiânia
GABRIELA RODRIGUES

N

a próxima segunda-feira, 26 de setembro, celebramos o Dia
Nacional dos Surdos. A data foi comemorada pela primeira vez no Brasil, em 2018, como parte da Semana Internacional dos Surdos. Celebrar esse momento é importante
para reﬂetir e debater os direitos e a luta pela inclusão das pessoas
surdas em todos os contextos sociais.
Em Goiânia, a data será lembrada com a inauguração do primeiro Centro Educacional Bilíngue de Surdos do estado de Goiás.
A missão da escola é atender o aluno surdo em todas as suas necessidades. A instituição já existia há mais de 30 anos como Centro
Especial Elysio Campos. Neste ano, no dia 26 de setembro, a escola será inaugurada como Centro Educacional Bilíngue de Surdos
de Goiânia.
A escola é preparada com toda a estrutura, metodologia e proﬁssionais para atender a pessoa surda. Ser uma escola bilíngue de
surdo signiﬁca que Libras será ensinada como primeira língua e o
português escrito como segunda língua. “Os nossos proﬁssionais
são ﬂuentes na Língua de Sinais, seja ele, professor ouvinte ou professor surdo, porque também é outro diferencial da nossa escola.
Nós temos vários professores surdos, e o aluno surdo desde criança
vai ter também uma referência de identidade”, ressalta a diretora.
O Centro Educacional é mantido pela Associação dos Surdos de
Goiânia, em convênio com a Secretaria Estadual de Educação. O
processo para transformar a escola acontece há mais de 10 anos. A
equipe estudou e visitou outras escolas e teve o apoio da Secretaria da Educação para efetivar a autorização e a regulamentação da
estrutura da escola.
A instituição bilíngue segue o currículo com as adequações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que
orienta todas as escolas. Atualmente, o
centro educacional atende 55 alunos,
mas tem capacidade para atender mais
de 100. A diretora, Alessandra Matos,
explica um pouco o seu funcionamento. “No período matutino os alunos do
primeiro ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio são
atendidos em suas séries. No período
vespertino os alunos ﬁcam para dois tipos de atendimento. Atendimento educacional especializado e alguns projetos voltados para
arte, para o esporte, para que o aluno consiga ter uma educação
integral. Para esse sujeito surdo poder se desenvolver em todas as
suas potencialidades e áreas.”

Leonardo Rasmussen, presidente da Associação dos
Surdos de Goiânia, é surdo e
nos explica a importância de
ter um Centro Educacional
Especializado para a pessoa surda. Sara Raquel Nascimento da Silva, intérprete de Libras, auxiliou-nos na entrevista. “É muito importante que esses alunos surdos tenham a instrução em sua própria
língua, para que eles possam ter um bom desenvolvimento. Infelizmente a gente sabe que às vezes as escolas não disponibilizam intérpretes para que o aluno possa se desenvolver melhor. Então, aqui
na escola, nós temos essa disponibilidade, além dos professores saberem a língua. Além disso, também temos o curso de Língua Brasileira de Sinais com todos os módulos, onde as famílias e os próprios
alunos, se não tiverem contato com a língua, podem desenvolver e
aprender a Língua Brasileira de Sinais”, aﬁrma o presidente.
Para as famílias e alunos interessados em estudar no Centro
Educacional é só entrar em contato com a secretaria da escola pelo
telefone: (62) 3202-2845, ver a disponibilidade de vagas e realizar a matrícula. O Centro Educacional está localizado na rua 801,
Chácara VI, S/N – Osvaldo Rosa, Goiânia – GO.

Leis que garantem os direitos
à comunidade surda:
Lei nº 4.304, de 7 de abril de 2004 − Lei que determina o uso de recursos visuais e
legendas nas propagandas oficiais do governo;
Lei nº 11.796, de 29 de outubro de 2008 − Instituído o Dia Nacional do Surdo, comemorado em 26 de setembro, considerado o mês dos surdos;
Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 − Publicação da Lei Brasileira de Inclusão (ou
Estatuto da Pessoa com Deficiência), que trata da acessibilidade em áreas como educação,
saúde, lazer, cultura, trabalho etc.;
Regulamento Geral de Acessibilidade − RGA (Resolução Anatel nº 667, de
31/05/2016) − Anatel publica resolução com as regras para o atendimento das pessoas
com deficiência por parte das empresas de telecomunicações;
Lei nº 14.191, de 3 de agosto de 2021 – Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre a modalidade de
educação bilíngue de surdos.
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Construir um
futuro com os
migrantes e
refugiados
MARCOS PAULO MOTA

N

este último domingo do mês da Bíblia, a Igreja no mundo
todo celebra o Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados.
Fazendo uma retrospectiva, ano passado celebramos o
107º Dia Mundial e, na mensagem do Papa Francisco,
ele nos convidou a pensar em um mundo cada vez mais cheio de
“nós”, “pretendendo, assim, indicar claramente um horizonte para
o nosso caminho comum neste mundo”. Ainda na mensagem de
2021, o Pontífice nos recorda que “O futuro das nossas sociedades
é um futuro a cores, enriquecido pela diversidade e as relações
interculturais. Por isso, hoje, devemos aprender a viver, juntos, em
harmonia e paz”.
Francisco relembra também o quadro da descida do Espírito
Santo sobre os apóstolos. “Encanta-me de uma forma particular
aquele quadro que descreve o dia do Batismo da Igreja no Pentecostes, as pessoas de Jerusalém que escutam o anúncio da salvação
logo após a descida do Espírito Santo: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da
Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia cirenaica,
colonos de Roma, judeus e prosélitos, cretenses e árabes ouvimo-los anunciar, nas nossas línguas, as maravilhas de Deus.”
Em maio de 2022, o Santo Padre tornou pública a sua mensagem
para o 108º Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados. Nela, o Papa
continua uma reflexão. Ano passado ele pediu um mundo cada vez
mais cheio de “nós”. Neste ano, pede que nós possamos construir o
futuro com os migrantes e refugiados. “O sentido último da nossa
viagem neste mundo é a busca da verdadeira pátria, o Reino de
Deus inaugurado por Jesus Cristo, que terá a sua plena realização
quando Ele voltar na glória.”
Baseado no versículo “Não temos aqui cidade permanente, mas

procuramos a futura”, tirado do capitulo 13, versículo 14 do livro
de Hebreus, Francisco diz que “A cidade futura é uma cidade bem
alicerçada, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. O seu desígnio prevê uma intensa obra de construção, na qual todos nós devemos sentir pessoalmente envolvidos. Os dramas da história vêm
lembrar-nos quão longe estamos ainda de conseguir a nossa meta”.
O Papa faz um pedido especial para toda a população mundial, especialmente para os jovens que são o futuro do mundo.
“O futuro começa hoje e começa por nós. Não podemos deixar às
próximas gerações a responsabilidade pelas decisões. E os jovens
devem ser protagonistas deste novo começo.” Para concluir, Francisco disse: “devemos colaborar com o nosso Pai celeste na construção do futuro, façamo-lo juntamente com os nossos irmãos e
irmãs migrantes e refugiados”.

Oração para o Dia Mundial dos
Migrantes e Refugiados

Senhor, tornai-nos portadores de esperança, para que, onde houver escuridão,
reine a vossa luz e, onde houver resignação, renasça a confiança no futuro.
Senhor, tornai-nos instrumentos da vossa justiça, para que, onde houver exclusão,
floresça a fraternidade e, onde houver ganância, prospere a partilha.
Senhor, tornai-nos construtores do vosso Reino juntamente com os migrantes e
os refugiados e com todos os habitantes das periferias.
Senhor, fazei que aprendamos como é belo vivermos, todos, como irmãos e irmãs.
Amém.

Setembro de 2022

IGREJA EM SAÍDA

Seminário de Comunicação Social

Pascom realiza processo de escuta

De 13 a 16 de setembro, aconteceu, no Centro de Estudos
Sumaré - Rio de Janeiro, o 9º Seminário de Comunicação Social.
Neste ano, o tema foi “Igreja e espaço digital: Educar a comunidade para um novo humanismo”. O evento aconteceu de forma
híbrida e contou com a participação de mais de 140 pessoas.
De acordo com o Vigário para a Comunicação da Arquidiocese do Rio, padre Arnaldo Rodrigues, o objetivo do seminário, em 2022, foi “reﬂetir como deve ser a presença da Igreja-Deus, Igreja-homem nos ambientes digitais”. O Vicariato para
a Comunicação da Arquidiocese de Goiânia esteve presente no
encontro, representado pela coordenadora de Comunicação,
Talita Salgado.
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A Pascom Brasil iniciou, na segunda-feira, dia 19, a Campanha “A Pascom Brasil quer escutar você”. Podem participar do
processo todos os agentes que atuam na Pastoral da Comunicação em todas as instâncias da Igreja: comunidades, paróquias,
arquidioceses, dioceses e regionais.
O processo abordará questionamentos relacionados à espiritualidade, formação, articulação e produção. Além das perguntas, o formulário terá um campo para preenchimento optativo de nome, idade, tempo de atuação na Pascom e diocese. O
questionário ﬁcará disponível até o dia 30 de setembro.

Catequese do Papa

Hino para o Jubileu 2025

A viagem apostólica ao Cazaquistão, que aconteceu do dia
13 a 15 deste mês, foi o tema da catequese do Papa Francisco
na Audiência Geral da última quarta-feira, 21 de setembro.
O principal motivo da viagem foi a participação na sétima
edição do Congresso dos Líderes das religiões mundiais e
tradicionais.
O congresso é realizado há 20 anos pelas autoridades do
país. Essa iniciativa “se apresenta ao mundo como lugar de
encontro e de diálogo, neste caso em nível religioso e, portanto, como protagonista na promoção da paz e da fraternidade
humana”. Além do congresso, a viagem apostólica foi uma
oportunidade do Pontíﬁce se “encontrar com as autoridades
do Cazaquistão e com a Igreja que vive naquela terra”.
O Dicastério para a Evangelização lançou, no último sábado, 17 de setembro, um concurso que vai escolher a música do Hino do Jubileu 2025. Com o lema “Peregrinos da
Esperança”, os compositores dos cinco continentes poderão
enviar as propostas para seleção entre os dias 16 de janeiro e
25 de março de 2023.
O edital explica que a música deve ser original e inédita.
Também deve expressar a identidade do evento jubilar, pois
ela “terá um destino litúrgico e, portanto, deve ser cantada
por uma assembleia litúrgica e por uma schola cantorum [coral]”. A participação é gratuita e aberta a todos. Só será possível a apresentação de uma proposta por candidato.

Imagem: Internet

Imagem: Vatican Media

Acesse o formulário pelo link:
pascombrasil.org.br/a-pascom-brasil-quer-escutar-voce/
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“Maria levantou-se e partiu
apressadamente” (Lc 1,39)
RAFAEL BORGES – Setor Juventude

A Mãe do Senhor é modelo dos
jovens em movimento, jovens que não
ficam imóveis diante do espelho em
contemplação da própria imagem,
nem ‘alheados’ nas redes

Foto: Internet

E

sse é o tema da Mensagem do Papa Francisco aos jovens por ocasião
da XXXVII Jornada Mundial da Juventude, que será celebrada em
Lisboa, de 1º a 6 de agosto de 2023. O tema nos recorda do momento
em que Maria, após a anunciação, correu rapidamente ao encontro de
sua prima Isabel. O mistério desta cena nos inspira a mover-nos, de irmos
ao encontro de quem precisa.
A jovem Virgem Maria se levanta e sai ao encontro de sua prima Isabel,
levando consigo Cristo. “A Mãe do Senhor é modelo dos jovens em movimento, jovens que não ﬁcam imóveis diante do espelho em contemplação
da própria imagem, nem ‘alheados’ nas redes. Ela está completamente projetada para o exterior”, escreve o Papa, enfatizando que essa disponibilidade para ir ao encontro dos outros é gerada pela experiência do Senhor em
sua própria vida.
Francisco também busca encorajar os jovens a perguntarem-se que atitudes e motivações experimentam diante dos desaﬁos da vida quotidiana. Convida-os a discernir entre uma “boa pressa [que] impele-nos sempre
para alto e para o outro” e uma que “não é boa (…) que nos leva a viver superﬁcialmente, tomar tudo levianamente sem empenho nem atenção, sem
nos envolvermos verdadeiramente no que fazemos”.
Muitos jovens têm a mentalidade do imediatismo para os prazeres e as
coisas passageiras do mundo, enquanto que uma vida de santidade e conversão ﬁca no famoso “depois eu me converto”. A inquietação que temos
dentro de nós deve ser direcionada para Deus, que é nossa razão de viver, e
o nosso propósito primeiro. Assim como Maria jovem usou de sua inquietação e moveu-se, que também tenhamos essa coragem de levantar-nos.
Papa Francisco nos disse na XXXVI JMJ de 2019, no Panamá: “Não percam sua vida no sofá”, chamando-nos a agir e mover-nos. Então, que com
essa reﬂexão possamos levantar e partir apressadamente para onde Cristo
nos mandar.
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LEITURA ORANTE

“Há um grande abismo
entre nós” (Lc 16,26)
LEANDRO GONÇALVES
Seminarista da Diocese de Jataí
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

A

mados irmãos e irmãs em Cristo, neste
26º Domingo do Tempo Comum, a Liturgia nos apresenta o Evangelho que está
em Lc 16,19-31, em que se narra a parábola do rico opulento e do pobre Lázaro. Neste
Evangelho Jesus pretende chamar a atenção de
seus ouvintes para que possam compreender a
existência de um abismo que infelizmente, quando inaugurado nesta Terra, também se abre na
eternidade. Trata-se do abismo presente entre
aqueles que não se desapegam de si mesmos e de
seus bens para se abrirem ao amor fraterno que
supera a barreira da indiferença, e aqueles que estão à margem padecendo necessidade. Na eternidade, de um lado do abismo, onde a infelicidade
reina, estão aqueles que não conseguiram enxergar Jesus abandonado no irmão que sofre. E do
outro lado, onde se encontra a felicidade sem limites, habitam aqueles que nesta Terra passaram
pelo sofrimento e o viveram santamente.

Quando meditamos sobre esse Evangelho,
precisamos compreender que Jesus Cristo não está
condenando os ricos e exaltando os pobres pelo
que eles possuem ou não possuem materialmente.
Não! Ele não polariza o Céu nos pobres em detrimento dos ricos e vice-versa. Aqui, o Senhor está
querendo nos exortar acerca do que possuímos
dentro do nosso coração: amor ou apego? O rico
da parábola possuía muitos bens materiais, no entanto, seu coração era pobre, carecia de Deus. Embora possuísse um tesouro que lhe proporcionasse
uma vida repleta de prazeres e mordomias, não
possuía o tesouro que lhe comprasse o Céu. O pobre, entretanto, passando pelos seus sofrimentos
e tendo como consolo unicamente os cães que vinham lamber suas feridas, certamente não carecia
da fé, da esperança e do amor a Deus. No ﬁnal das
contas a verdade é que o pobre Lázaro era muito
rico e o rico opulento era muito pobre. A preocupação maior do Mestre Jesus é com a pobreza espiritual que habita o coração do homem apegado
a si mesmo porque é dessa pobreza que brota a
indiferença, a falta de compaixão e generosidade.
E é dessa pobreza que o inferno se alimenta.

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Jó 1,6-22; Sl 16(17); Lc 9,46-50. 3ª-f.: Jó 3,1-3.11-17.20-23; Sl 87(88); Lc 9,51-56. 4ª-f.: Jó 9,112.14-16; Sl 87(88); Lc 9,57-62. 5ª-f.: São Miguel, São Gabriel e São Rafael, Arcanjos, festa – Dn 7,9-10.13-14 ou Ap 12,712a; Sl 137(138); Jo 1,47-51. 6ª-f.: Jó 38,1.12-21;40,3-5; Sl 138(139); Lc 10,13-16. Sábado: Jó 42,1-3.5-6.12-16; Sl 118(119);
Lc 10,17-24. Domingo: 27º Domingo do Tempo Comum – Hab 1,2-3; 2,2-4; Sl 94(95); 2Tm l,6-8.13-14; Lc 17,5-10.

ARQ. INDICA

40 dias com Padre Pio
Este livro é um itinerário espiritual para o seu coração que acredita e busca um milagre em sua vida.
O próprio Padre Pio com suas palavras inspirou cada
trecho desta obra, que não é apenas um livro, mas
uma ação da Providência Divina para seu processo de
conversão pessoal.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 16,19-31
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. Retire tudo aquilo
que distraia e dificulte a intensidade desse momento e peça o
Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: a principal palavra a ser dita é a Palavra de Deus. Por isso, atentar-se sobre o que diz o Senhor é o caminho da oração. Leia o texto sagrado quantas vezes for necessário,
ouvindo pacientemente o ele diz.
3. Meditação livre: reze, então, naquilo que o texto comunica. Mergulhe sua mente no escrito e destaque as palavras, frases que
mais tiveram relevo 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 faça memória durante a semana do que fora
rezado.
6. Ação: viva a sua leitura comprometendo-se, de modo livre, a pôr
a Palavra em prática.
26º Domingo do Tempo Comum – Ano C. Liturgia da Palavra:
Am 6,1a.4-7; Sl 145; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31.

