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PALAVRA DO ARCEBISPO

É PÁSCOA!
VIVAMOS A ALEGRIA
DA RESSURREIÇÃO

A

Páscoa é a solenidade
principal do ano litúrgico,
o centro e cume da vida da
Igreja. Na Páscoa, celebramos a paixão, morte e ressurreição
de Jesus, que nos comunica, agora,
a vida divina da qual é pleno. Redimindo os nossos pecados, Ele torna-se fonte inesgotável de salvação,
luz para o nosso caminho e também
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
o próprio caminho para o Reino de
Deus.
Se não fosse a ressurreição, não valeria a pena viver. São
Paulo nos diz que se Cristo não ressurgiu, nossa fé é vã, tudo
seria nada. Mas como Cristo ressurgiu, tudo tem sentido: o
sofrimento, a dor, até a cruz tem razão, porque Cristo ressurgiu. E nós, com ele, também ressurgiremos para a vida
eterna, para a felicidade sem ﬁm na casa do Pai.
Que a ressurreição de Cristo, experimentada na Semana
Santa, possa permanecer em nós como uma experiência diária,
ressurgindo nas pequenas coisas, levantando-nos das pequenas quedas, transformando as nossas vidas. Que perdoemos
as faltas e ofensas que os outros fazem contra nós, e peçamos
perdão também aos outros. Desejo que esta Páscoa seja a porta
para uma vida nova, na qual cresçamos constantemente na
prática da verdade e no amor aos irmãos. Em decorrência, virá
a solidariedade.
Com a chegada da Páscoa, não deve morrer a missão proposta pela Campanha da Fraternidade 2019 à Igreja no Brasil.
Perseguindo o ideal de “vida em abundância” para todos (Jo
10,10), sigamos em permanente atuação, para que seja compreendida a intrínseca relação existente entre “Fraternidade e
Políticas Públicas”. O grande desaﬁo dessa missão é converter
aqueles que detêm o poder e têm os corações endurecidos pela
indiferença, a ganância, e plantam medo e ódio para confundir
e dividir os irmãos.

Editorial
“Do mistério pascal nunca se fala
o suﬁciente”, segundo o frei Raniero Cantalamessa, pregador da Casa
Pontifícia. Para a fé cristã, os grandes
acontecimentos da história da salvação
que estamos vivendo signiﬁca tudo, e
o Jornal Encontro Semanal, desde a última edição veiculada no dia 14 de abril
– Domingo de Ramos, vem apresentando os aspectos mais importantes deste tempo de graça que é a Quaresma,
a Páscoa e o Tempo Pascal. Vivamos,
pois, intensamente, em oração, zelo e fé
profunda o amor de Deus por nós. Nesta edição, continuamos as catequeses
do papa sobre a oração do Pai-Nosso.
Destaque também para a cobertura da

XI Assembleia Nacional dos Diáconos,
que aconteceu em Goiânia. Durante o
evento, foi eleita a nova presidência da
entidade. A Reunião Mensal de Pastoral, que na última semana teve formação sobre a Semana Santa, encheu o auditório Mãe de Deus, do CPDF. Demos
graças a Deus por isso.
Boa leitura e uma Feliz Páscoa a todos!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

“Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se vos amardes uns aos outros” (Jo 13, 35).

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
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Operação Semana Santa
Foto: Rudger Remígio

A Doutrina Social da Igreja orienta os cristãos a colaborarem para o bem comum. Cristo ensinou ao povo do seu tempo a justiça, o amor e a fraternidade, aliviou o sofrimento de
muitos, soube se compadecer dos pobres. A Igreja acolhe o
exemplo e o mandato do seu Senhor. O grande desaﬁo dessa
missão é conscientizar aqueles que detêm o poder.
Fortalecidos pela paz e a esperança que a Páscoa nos traz,
assumamos ainda com maior empenho a construção da própria santidade e de um mundo renovado, mais humano e
mais divino, um mundo mais ﬁel aos ensinamentos de nosso
Senhor, Jesus Cristo.
Glória a Deus! Cristo ressuscitou! Uma feliz e santa Páscoa para todos!

Dom Washington Cruz
abençoou rodovias
Dom Washington presidiu, na manhã do dia 17, o Rito de Bênção das
Estradas e abençoou os viajantes, por
ocasião da Semana Santa. Como de costume, a bênção aconteceu no posto da
Polícia Rodoviária Federal (PRF) na saída para Anápolis, na BR 153. Em suas
palavras, o arcebispo pediu que todos
rezassem pelos irmãos que fossem viajar. “Rezemos e peçamos a Deus que os
viajantes tenham cuidado com suas vidas e com a do próximo.”
Em uma parte da Oração da Bênção,
o arcebispo disse: “Ó Deus, que em nenhuma parte estais longe de vossos servos e servas, protegei paternalmente os
que conﬁam em vós e dirigi com a vos-

sa graça todos aqueles que transitarem
por essas estradas”.
De acordo com o inspetor Newton
Morais, esta é a 14ª edição da Operação
Semana Santa da Polícia Rodoviária
Federal e este período é considerado o
mais violento nas rodovias brasileiras,
junto com o período do Carnaval.
O inspetor Newton pediu também
o apoio da Arquidiocese de Goiânia
na conscientização dos peregrinos que
vão a Trindade para a Festa do Divino
Pai Eterno.
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Formação sobre a Semana Santa
leva mais de mil pessoas à Reunião Mensal

O

tema da Reunião Mensal de
Pastoral deste mês foi “A
Espiritualidade da Semana
Santa”, presidida pelo arcebispo metropolitano, Dom Washington Cruz, coordenada pelo padre
Vitor Simão, com a assessoria dos
padres Antônio Donizeth e João Batista, que deu início à reunião. Na sequência, fez-se memória da devoção
popular relativa à Semana Santa, por
meio da apresentação de estandartes,
conduzidos por ﬁéis, com imagens da
Via-Sacra e da Procissão do Encontro.

MISTÉRIO PASCAL
Em seguida, o Pe. Antônio Donizeth apresentou reﬂexão sobre o Mistério Pascal – mistério central da fé
cristã –, que é o fato de que Jesus é não
somente o Filho de Deus encarnado,
morto e ressuscitado, o Kyrios, o Senhor. “Esse mistério é a grande novidade do Novo Testamento, o grande
anúncio de alegria à humanidade. É o
grande mistério no qual se concretiza
o mistério de Cristo, especialmente o
mistério do seu sacerdócio, bem como
o mistério da Igreja e, consequentemente, o mistério da liturgia”, ressaltou o padre.
Padre Antônio alerta que se ﬁxar
em Jesus Morto, no mestre do Sermão
da Montanha ou no menino Jesus, sig-

niﬁca correr o risco de ver em Jesus
somente o humaníssimo e profundo
mestre, cujo valor reside somente no
exemplo que deu e na ética que ensinou. Precisamos ter clara consciência
de que agora não existe senão um Jesus, o Kyrios morto e ressuscitado, na
glória, que nos transmite a sua vida
divina da qual é pleno, principalmente nos sacramentos. Como explicou,
“a visão do Pai por Cristo no Espírito Santo nos dá um ciclo completo da
descida de Deus entre os homens e do
retorno dos homens a Deus. É necessário precisar a ﬁgura e a parte própria
que na liturgia cabem a Cristo nesse
ciclo, pelo qual, no Espírito, tudo vem
do Pai e torna ao Pai. Na única pessoa
de Cristo Jesus há Deus e há o homem".
MISTÉRIO DA IGREJA
Falando sobre o núcleo do mistério da Igreja, a Eucaristia, padre Donizeth enfatizou que é por meio desse
sacramento que recebemos a garantia
também da ressurreição no ﬁm do
mundo: “Quem come a minha carne
e bebe o meu sangue tem a vida eterna e Eu ressuscitá-lo-ei no último dia”
(Jo 6,54). Essa garantia da ressurreição
futura deriva do fato de a carne do
Filho do Homem, dada em alimento,
ser o seu corpo no estado glorioso de
ressuscitado.

Foto: Rudger Remígio

ELIANE BORGES

ne, de certo modo, toda ‘eucarística’.
São precisamente este fruto de transﬁguração da existência e o empenho
de transformar o mundo segundo o
Evangelho que fazem brilhar a tensão
escatológica da celebração eucarística
e de toda a vida cristã: ‘Vinde, Senhor
Jesus!’ ( Ap 22,20)”.

O principal subsídio utilizado pelo
padre Antônio Donizeth, em sua apresentação na reunião mensal, foi o livro
“O sentido teológico da liturgia”, do
monge beneditino Cipriano Vagaggini. Fundador do Pontifício Instituto
Teológico, o monge foi um dos principais artíﬁces da Constituição Sacrosanctum Concilium sobre a liturgia e
um dos animadores da reforma litúrgica, com contribuições originais na
redação das novas orações eucarísticas. Citando a Carta Encíclica Ecclesia
de Eucharistia, padre Antônio esclareceu sobre o compromisso que implica
a participação na Eucaristia: “Para os
que participam na Eucaristia, anunciar a morte e ressurreição do Senhor
‘até que Ele venha’ (1Cor 11,26) inclui
o compromisso de transformarem
a vida, de tal forma que esta se tor-

CONVITE
No ﬁnal da Reunião Mensal de
Pastoral, antes da bênção de Dom
Washington aos presentes, o padre Vitor reforçou o convite para a próxima
Reunião Mensal de Pastoral, pedindo
a colaboração de todos para sua ampla
divulgação nas paróquias. Acontece
no segundo sábado de maio, dia 11, e
o tema debatido será Comunicação. A
participação de jornalistas goianos dinamizará a abordagem da temática.

Lectio Divina com os jovens resgata hábito da
meditação diária da Palavra de Deus
Foto: Bianka Leandro

JACKELINE VIANA

Estagiária, acadêmica de Jornalismo da PUC Goiás

Foi celebrado, no dia 13 de abril, o
sexto e último encontro da Lectio Divina deste ano. O encontro, na Paróquia
Universitária São João Evangelista,
teve orientação de Dom Moacir Silva
Arantes, bispo auxiliar de Goiânia. A
reﬂexão foi feita a partir do Evangelho
de João (11,45-57), e do tema da noite
“Ele faz muitos sinais”.
O trecho relata o momento em que
alguns judeus passaram a crer em Jesus após verem o que ele tinha feito
com Maria Madalena, já os outros sacerdotes se recusaram a acreditar em
seu poder. Os sumos sacerdotes, que
se recusaram a acreditar em Jesus,
formaram um conselho junto aos
fariseus e resolveram que manter Jesus vivo seria perigoso. Assim, antes
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mesmo de seu julgamento, a morte
de Jesus foi decretada.
Dom Moacir reﬂetiu com os ﬁéis
sobre como é importante estar atento aos sinais que Jesus nos dá, disse

que é preciso ter a sensibilidade para
sentir a sua presença e seu amor e
entender que ser cristão signiﬁca ser
compromissado com a própria vida
e com a vida dos nossos irmãos e ir-

mãs. Ainda sobre a leitura da noite, o
bispo convidou a pensar sobre como
esses sinais estão chegando até nós.
“Jesus consegue extrair o bem até do
pecado. Nós precisamos aprender a
enxergar as provações da vida com
outros olhos. São essas situações que
nos farão mais fortes e generosos. Em
todos os momentos difíceis, Jesus nos
manda sinais de sua presença e do seu
amor”, comentou.
Ao ﬁm do encontro, os participantes relataram que a experiência vivenciada na Lectio Divina serviu para
resgatar o hábito da reﬂexão diária da
Palavra. Disseram que as celebrações
trouxeram ensinamentos que serão levados para o dia a dia de suas vidas e
que passaram a fazer da leitura diária
um momento de comunhão e meditação com a família, que muitas vezes é
deixado de lado.
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Cristo ressuscitou,
aleluia, aleluia!
Jesus permanece conosco
Padre Rodrigo Antônio Alves Ferreira
FÚLVIO COSTA

A

alegria toma conta da
Igreja, corpo místico de
Cristo. Não uma alegria
passageira, líquida do
nosso tempo, mas aquela que é o
sentido da nossa fé, que nos move
a Deus, portanto, permanente.
Hoje (21), celebramos o Domingo
de Páscoa. Cristo vive! De hoje até
Pentecostes serão 50 dias de Tempo
Pascal.
“Depois do Tempo Comum, o
Tempo Pascal é o maior de toda

a liturgia. A Páscoa do Senhor é
a maior festa do Cristianismo, é
a festa da Ressurreição, um marco na História, mas também uma
grande alegria para os discípulos
de Jesus que sofreram a Semana
Santa, viram a perseguição, Jesus
sendo preso, torturado, morto e
agora, três dias depois, percebem o
túmulo vazio e, com as aparições,
veem que ele vive”, explicou, em
entrevista, o missionário passionista, padre Rodrigo Antônio Al-

ves Ferreira, vigário da Paróquia
Nossa Senhora Aparecida, do Setor
Balneário Meia Ponte.
A Páscoa do Senhor é precedida
pelo Tríduo Pascal que culminou
com a celebração da Vigília Pascal
no sábado à noite, e o Domingo
de Páscoa com as missas celebradas durante o dia. Embora seja um
dia especial, a alegria do Mistério
celebrado extrapola esse dia. Assim, os próximos oito dias serão
para celebrar esse mesmo aconte-

cimento. “Na Oitava da Páscoa,
como são chamados os oito dias
após a Ressurreição do Senhor, temos a oportunidade de celebrar o
mesmo acontecimento que não se
esgota durante um dia, por isso,
nestes oito dias temos as celebrações todas voltadas para a Páscoa
de Jesus”, esclareceu padre Rodrigo. A seguir, para uma leitura mais
ﬂuente, apresentamos, em tópicos,
a conversa que tivemos, com o entrevistado, sobre o Tempo Pascal.

Tempo de fazer a experiência do Ressuscitado
Conforme padre Rodrigo,
a frase acima tem importante
significado para os cristãos
Certamente a Ressurreição de Jesus foi algo que extrapolou o imaginário, a racionalidade dos discípulos. Não se tinha ainda informações
de alguém que tinha ressuscitado,
ele foi o primeiro e para os discípulos isso foi uma novidade, uma

surpresa, por mais que eles acreditassem no projeto de Jesus, por mais
que eles tivessem entendido que Jesus pregava um reino que deveria
vir, milagres, sinais realizados que
eram extraordinários que não se encontravam em qualquer lugar, mas
nada disso se podia comparar com
a Ressurreição e, por isso, os discípulos se surpreenderam e levaram
tempo para acreditar. Os primeiros
relatos das aparições de Jesus, como

o de Tomé, mostram o espanto dos
discípulos, mostra que não foi algo
natural para eles compreender que
Jesus estava vivo. O acontecimento
foi tão grandioso que era impossível crer logo de primeira, era preciso um tempo, fazer a experiência do
Ressuscitado para poder acreditar.
Então, Jesus aparece para Tomé e
são interessantes o diálogo e a forma como Jesus conversa com ele:
“não sejas incrédulo, coloque sua

mão aqui”. Isso é um sinal que mostra que a Ressurreição é real, Jesus
está vivo em corpo e alma, não é
um espírito desencarnado que aparece para Tomé e os discípulos, é
Jesus, o próprio Senhor. Portanto,
o Tempo Pascal é, por excelência, o
período de fazermos a experiência
da presença viva, real de Jesus no
nosso meio, pois, Ressuscitado, ele
caminha conosco, está presente na
vida da Igreja.

Domingo da Divina Misericórdia, 2º Domingo da Páscoa
Aparição aos discípulos
(Jo 20,19-23)
João narra nesta passagem
(20,19-23) o medo em que se encontravam os discípulos após a morte de Jesus. O episódio tem vários
sentidos. Trata-se de uma situação
muito concreta porque os discípulos estavam com medo dos judeus.
Ora, se mataram o Mestre poderiam
matar também os seus discípulos.
Depois da morte, eles permaneciam
com esse medo e a situação histórica de Israel naquele momento nos
leva também a compreender esse
medo. Os romanos não toleravam
qualquer sinal de revolta, qualquer
sinal de movimentação contrária
ao poder de Roma. Tudo que se ﬁzesse, qualquer agitação no meio
do povo podia culminar facilmente
na condenação à morte, como foi a
condenação de Jesus. Isso fazia com
que os discípulos tivessem muito
medo. As palavras “estando fecha-
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das as portas” (20,19), também nos
remetem ao sentido de que Jesus
Ressuscitado não está preso às nossas estruturas, paredes de pedra,
portas de madeira trancadas com
cadeados, pois ele venceu essas
barreiras físicas, está além do limite
físico. Ele consegue entrar mesmo
onde as portas estão fechadas, tem
esse sentido também, espiritual.
Quantos corações estão fechados
para o Ressuscitado, quantas vidas
estão trancaﬁadas com medo e não
conhecem ainda o Ressuscitado.
No último século, as reflexões
teológicas sobre a misericórdia foram maiores que nos séculos anteriores. Nós ouvimos muitas pregações, muitos escritos, muitas reflexões sobre a misericórdia de Deus,
sobre como Deus é misericordioso,
e algumas pessoas fizeram experiências místicas, muito profundas sobre o Cristo misericordioso. O papa João Paulo II pregou
muito sobre a misericórdia, sobre
um Deus que é amor, perdão, que

está sempre pronto a abraçar o filho que retorna à casa, como o pai
misericordioso da parábola de São
Lucas e, com isso, penso que se desenvolveu um ambiente favorável

para instituir esse Domingo da Divina Misericórdia. O papa Francisco promoveu um ano dedicado à
misericórdia no início do seu pontificado.
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As ovelhas ouvem a voz do
pastor (Jo 10,27-30)
Jesus se torna o grande pastor
das ovelhas. Nos primeiros dias do
Tempo Pascal, a liturgia nos recorda a história da Ressurreição e também uma transformação muito signiﬁcativa na vida dos discípulos. Só
a Páscoa é capaz de explicar como
os discípulos, que estavam trancaﬁados por medo, foram capazes de
se tornar anunciadores, pregadores. Isso tudo está ligado também
à vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Mas o desenvolvimento
da liturgia nos mostra que em cada
domingo nós celebramos um aspecto da vida após a Ressurreição de
Jesus, e o Domingo do Bom Pastor
foi incluído no meio do Tempo Pas-

Fotos: Internet

Domingo do Bom Pastor, 4º Domingo da Páscoa
cal para nos recordar que Jesus vivo
e ressuscitado continua pastor, continua presente na vida das comunidades. Jesus histórico caminhou
com seus discípulos, porém, agora,
o Cristo Ressuscitado permanece
também acompanhando suas comunidades e seus discípulos. Como
no caminho de Emaús, onde Jesus
explicou as escrituras, falou sobre
Moisés e os profetas, ele continua
também caminhando com a Igreja,
como pastor das ovelhas, e revelando as escrituras para nós. Por isso, é
muito signiﬁcativo o Evangelho do
Bom Pastor no Tempo Pascal, para
nos recordar: Jesus permanece conosco, caminha com seus discípulos, ele está ainda hoje presente no
seio da comunidade que se reúne
em torno da celebração pascal, do
mistério da sua Ressurreição.

A verdadeira Páscoa transforma nossas vidas
As festas religiosas no nosso
mundo secularizado sofrem interferências com os símbolos que são
usados mais pelo comércio, pelo
capitalismo, pela obtenção do lucro do que pelo sentido espiritual,
pastoral e teológico da celebração.
Isso acontece também no Natal e o
nosso desafio é sempre, de novo,
explicar o sentido primeiro da Páscoa, é celebrar a Ressurreição de
Jesus, o mistério da paixão, morte
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e vida plena que Jesus tem com a
Páscoa e com ele também ressuscitar-nos, transformar a nossa vida,
compreender como Deus quer que
nos elevemos com Ele, por meio
da Ressurreição de Jesus. Uma das
dificuldades que eu percebo nas
comunidades, especialmente nos
lugares mais pobres é que nós falamos da Ressurreição de Jesus com
entusiasmo, com os textos bíblicos,
mostrando a importância e a força

da Ressurreição na nossa vida, nas
comunidades, mas as pessoas continuam sofrendo, experimentando
injustiças, casas inundadas, pobreza extrema, dificuldades com
saúde e educação. Percebo também, por outro lado, que o nosso
povo é feliz, não se deixa abater
pelas dificuldades. Encontramos
pessoas que trabalham o dia todo,
chegam cansadas à noite, pegam
ônibus lotados, mas estão alegres

nas comunidades celebrando a
Páscoa, celebrando o mistério da
Ressurreição de Jesus. Mas o triste
é perceber que mesmo com a Ressurreição de Jesus, muitas vidas
ainda não foram transformadas,
muitas pessoas ainda sofrem, não
conseguem ver na sua vida os sinais da Ressurreição de Jesus.
Cristo venceu a morte e, com ele,
nós também podemos vencer os
sinais da morte.
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Deus nos ama e está
próximo de nós

Amados irmãos e irmãs!

Q

começa o seu ministério cuidando dos
doentes, quer no corpo quer no espírito, de quantos viviam uma exclusão
social – por exemplo os leprosos – dos
pecadores desprezados por todos, até
por aqueles que eram mais pecadores
do que eles, mas se ﬁngiam justos. E
como os chama Jesus? “Hipócritas”.
O próprio Jesus indica estes sinais, os
sinais do Reino de Deus: “Os cegos
veem e os coxos andam, os leprosos
ﬁcam limpos e os surdos ouvem, os
mortos ressuscitam e a Boa-Nova é
anunciada aos pobres” (Mt 11,5).
“Venha a nós o vosso Reino!”, repete com insistência o cristão quando
reza o “Pai-Nosso”. Jesus veio; mas
o mundo ainda está marcado pelo
pecado, povoado por tantas pessoas

que sofrem, por pessoas que não se
reconciliam nem perdoam, por guerras e muitas formas de exploração,
pensemos no tráﬁco de crianças, por
exemplo. Todas essas realidades são
a prova de que a vitória de Cristo
ainda não se concretizou totalmente: muitos homens e mulheres ainda vivem com o coração fechado. É
sobretudo nessas situações que aos
lábios do cristão aﬂora a segunda
invocação do “Pai-Nosso”: “venha
a nós o vosso Reino!”. Que é como
dizer: “Pai, precisamos de Ti! Jesus,
precisamos de Ti, temos necessidade
de que em toda a parte e para sempre Tu sejas o Senhor no meio de
nós! Venha a nós o vosso Reino, que
tu estejas entre nós”.
Foto: Fúlvio Costa

uando rezamos o “Pai-Nosso”, a segunda invocação
com a qual nos dirigimos a
Deus é “venha a nós o vosso
Reino” (Mt 6,10). Depois de
ter rezado para que o seu nome seja
santiﬁcado, o crente expressa o desejo de que se apresse a vinda do seu
Reino. Esse desejo brotou, por assim
dizer, do próprio coração de Cristo,
que deu início à sua pregação na Galileia proclamando: “Completou-se
o tempo e o Reino de Deus está próximo: arrependei-vos e acreditai no
Evangelho” (Mc 1,15). Essas palavras
não são minimamente uma ameaça,
ao contrário, são um feliz anúncio,

uma mensagem de alegria. Jesus não
quer forçar as pessoas a converter-se
semeando o medo do juízo iminente de Deus ou o sentimento de culpa
pelo mal cometido. Jesus não faz proselitismo: simplesmente anuncia. Ao
contrário, a que Ele traz é a Boa-Nova
da salvação, e a partir dela chama a
converter-se. Cada um é convidado a
acreditar no “Evangelho”: o senhorio
de Deus tornou-se próximo dos seus
ﬁlhos. Este é o Evangelho: o senhorio
de Deus fez-se próximo dos seus ﬁlhos. E Jesus anuncia esta maravilha,
esta graça: Deus, o Pai, ama-nos, está
próximo de nós e ensina-nos a andar
pelo caminho da santidade.
Os sinais da vinda deste Reino são
numerosos e todos positivos. Jesus

O Reino é instaurado no mundo com mansidão
Por vezes perguntamo-nos: por
que este Reino se realiza tão lentamente? Jesus gosta de falar da sua
vitória com a linguagem das parábolas. Por exemplo, diz que o Reino de
Deus é semelhante a um campo no
qual crescem juntos o trigo e o joio:
o pior erro seria querer intervir imediatamente extirpando do mundo
aquelas que nos parecem ervas daninhas. Deus não é como nós, Deus tem
paciência. Não é com a violência que
se instaura o Reino no mundo: o seu
estilo de propagação é a mansidão
(cf. Mt 13,24-30).
O Reino de Deus é certamente uma
grande força, a maior que existe, mas
não segundo os critérios do mundo;
por isso parece nunca ter a maioria absoluta. É como o fermento que se mistura com a farinha: aparentemente desaparece, mas é precisamente isso que
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faz fermentar a massa (cf. Mt 13,33).
Ou então, é como um grão de mostarda, que é tão pequenino, quase invisível, mas tem em si a impetuosa força
da natureza, e quando cresce torna-se
a maior planta do horto (cf. Mt 13,3132). Neste “destino” do Reino de
Deus pode-se intuir a trama da vida
de Jesus: também Ele foi para os seus
contemporâneos um sinal frágil, um
evento quase desconhecido pelos historiadores da época. Um “grão de trigo”, assim Ele mesmo se deﬁniu, que
morre na terra, mas só assim pode dar
“muito fruto” (cf. Jo 12,24). O símbolo da semente é eloquente: um dia
o camponês lança à terra (um gesto
que parece uma sepultura), e depois
“quer esteja a dormir, quer se levante,
de noite e de dia, a semente germina e
cresce, sem ele saber como” (Mc 4,27).
Uma semente que germina é mais

obra de Deus do que do homem que
semeou (cf. Mc 4,27). Deus precede-nos sempre, Deus surpreende-nos
sempre. Graças a Ele depois da noite
da Sexta-feira Santa há uma alvorada
de Ressurreição capaz de iluminar de
esperança o mundo inteiro.
“Venha a nós o vosso Reino!” Semeemos essa palavra no meio dos nossos pecados e das nossas faltas. Ofereçamo-la às pessoas derrotadas e martirizadas pela vida, a quem conheceu
mais ódio do que amor, a quem viveu
dias inúteis sem nunca compreender
por quê. Ofereçamo-la a quantos lutaram pela justiça, a todos os mártires
da história, a quem se deu conta que
combateu por nada e que neste mundo domina sempre o mal. Ouviremos
então que a prece do “Pai-Nosso” responde. Repetirá mais uma vez aquelas palavras de esperança, as mesmas

que o Espírito colocou como selo da
inteira Sagrada Escritura: “Sim, venho depressa!”: essa é a resposta do
Senhor. “Venho depressa”. Amém. E
a Igreja do Senhor responde: “Vinde,
Senhor Jesus” (cf. Ap 2,20). “Venha a
nós o vosso Reino” é como dizer “Vinde, Senhor Jesus”. E Jesus responde:
“Virei depressa”. E Jesus vem, à sua
maneira, mas todos os dias. Tenhamos conﬁança nisso. E quando rezarmos o “Pai-Nosso” digamos sempre:
“Venha a nós o vosso Reino”, para
sentir no coração: “Sim, sim, venho, e
venho depressa”.

Audiência Geral
Praça São Pedro, 6 de março de 2019
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ACONTECEU

Comissão Nacional dos Diáconos
elege nova presidência em Assembleia realizada em Goiânia

Foto: Franklin Machado

MARCOS PAULO MOTA

Acadêmico de Jornalismo da PUC Goiás

A

Arquidiocese de Goiânia
recebeu a XI Assembleia
Ordinária Eletiva da Comissão Nacional dos Diáconos (CND), nos dias 4 a 7 de abril,
no Centro Pastoral Dom Fernando
(CPDF). Durante o evento, foi eleita a nova presidência da Comissão
que ﬁcou assim composta: presidente, diácono Francisco Salvador
Pontes Filho (diácono Chiquinho),
da Arquidiocese de Manaus (AM);
vice-presidente, diácono Júlio César Bendinelli; secretário, diácono
José Oliveira Cavalcante (diácono
Cory); vice-secretário, diácono Hamilton dos Santos Nascimento; tesoureiro, diácono Antônio Oliveira
dos Santos.
O encontro teve início com a Santa Missa presidida por Dom João
Francisco Salm, bispo da Diocese de
Tubarão (SC) e referencial dos diáconos do Brasil. Logo no início da
celebração, ele pediu que todos rezassem para o bom êxito da assembleia. “Rezemos, nesta celebração,
para que esta assembleia não seja
somente para nós, mas que produza
frutos para toda a Igreja.”
Na homilia, Dom João Salm ressaltou que é preciso entender o verdadeiro papel da Comissão Nacional dos Diáconos e que esta assembleia precisa ser um terreno fértil
para isso. “O propósito da Comissão
Nacional dos Diáconos deve ser o de
levar o diácono a viver plenamente
seu batismo, ela não pode ser ape-
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A missa de encerramento foi presidida por Dom Washington Cruz

nas mais uma instituição. Deve ser
uma força transformadora na Igreja
e na sociedade”, declarou.
Durante a assembleia, aconteceu
o 1º Congresso das Esposas, realizado no dia 5 de abril. O momento
contou com a presença de dois bispos do Regional Centro-Oeste da
CNBB (estado de Goiás e Distrito
Federal), Dom Adair José Guimarães, administrador apostólico da
Diocese de Rubiataba-Mozarlândia
e bispo nomeado para a Diocese de
Formosa. A sua palestra teve como
tema “A busca da santidade através de uma vida de oração”. A manhã do congresso das esposas foi
encerrada com adoração ao Santíssimo Sacramento, conduzida por
Dom Adair. No segundo momento,
o encontro contou com a presença
do bispo auxiliar da Arquidioce-

se de Goiânia, Dom Moacir Silva
Arantes, que teve sua apresentação voltada ao tema “A vivência da
santidade de forma prática na vida
da família”.
O bispo referencial para os diáconos do Brasil explicou, para os delegados do evento, a importância do
processo formativo e atualização do
vocacionado à diaconia. O tema central da XI Assembleia foi “O Desaﬁo
da Formação: Inicial e Permanente”.
De acordo com Dom João Francisco Salm, a Comissão Nacional dos
Diáconos vem se preocupando há
algum tempo com a idealização de
um projeto formativo para os diáconos permanentes. “É necessário observar, com mais amplitude, os caminhos para se chegar ao processo
vocacional do diácono permanente.
Desde a candidatura até a ordena-

ção, deve-se observar a sua identidade de batizado, sua espiritualidade e como ele entende a Igreja”,
disse o bispo.
Outro ponto destacado por Dom
João foi ainda que a diaconia sempre deve levar o vocacionado ao encontro com o outro. “Quem quer ser
diácono tem que ver a Trindade que
está no outro. Ele deve ser uma presença evangélica e evangelizadora,
sobretudo nos espaços de fragilidade social, fazendo ali a diferença”,
declarou. O bispo referencial também disse que “é importante estar
atento à vivência das dimensões da
formação e do cuidado na ação pastoral, com a articulação das cinco
urgências da ação evangelizadora
que são grandes indicativos quando
o assunto é a preparação para a vida
pastoral do diácono”.
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LEITURA ORANTE

‘‘A paz esteja convosco’’ (Jo 20,19)

Texto para a oração: Jo 20,19-31 (página 1338 – Bíblia das
Edições CNBB)

ROMÁRIO DOMINGOS DA SILVA
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

C

elebrando o 2º Domingo da Páscoa, a Palavra de Deus vem ao nosso encontro para nos mostrar que
é na comunidade que nos encontramos verdadeiramente com o Cristo Ressuscitado, pois Ele é o centro, o motivo e o
fundamento pelos quais toda comunidade
cristã se reúne, recebendo ânimo, vida.
O evangelista João destaca que os discípulos estavam de portas fechadas, pois “se
encontravam, com medo dos judeus” (Jo
20,19). Os discípulos aparecem experimentando suas fragilidades e inseguranças, uma
vida totalmente sem paz e esperança, pois o
Mestre não estava presente. Em seguida, o
Senhor Ressuscitado aparece no meio deles,
suscitando a verdadeira paz e os fortalecendo com o poder do Espírito Santo.
A presença de Cristo produz, na comunidade, a paz pela qual seus corações ansiavam, isso é, a presença de Jesus assegura
tudo aquilo que os assustava: morte, opressão, vida hostil etc. Ao aparecer “no meio

Siga os passos para a leitura orante:

1. Ambiente de oração: eleve o pensamento a Deus. Respire lentamente, procurando acalmar o coração. Após um
breve momento de silêncio, faça o sinal da cruz. Invoque
a luz do Espírito Santo, se preferir cantando “a nós descei
divina Luz...”

deles”, Jesus assume-se como ponto de referência, fator de unidade, pois Ele é a fonte
da vida. As chagas gloriosas de Jesus revelam os sinais do seu amor e de sua entrega,
que se consolidam para a eternidade.
Caríssimos irmãos, o Ressuscitado está
conosco! Aleluia! O Ressuscitado está presente na sua Palavra, no seu Corpo e Sangue, no presidente da assembleia e na própria assembleia. O Ressuscitado manifesta
a sua presença gloriosa para nós! Vamos
adiante, abramos os nossos corações, não
tenhamos medo de acolher os sinais eternos
do verdadeiro amor, da verdadeira vida.

2. Leitura atenta da Palavra: leia o Evangelho com calma.
Leia uma, duas ou mais vezes, deixe ser iluminado pela Palavra da Escritura. Identiﬁque no texto as palavras de Jesus,
de seus ensinamentos ou frases que chamem sua atenção.
Deixe ser conduzido pelo Espírito Santo.
3. Contemplação: procure ver no texto os seguintes detalhes: lugar, ações dos discípulos, ações de Jesus. Imagine a
cena do Evangelho. Contemple-a. Viva-a.
4. Oração: Por ﬁm, reze! Reze! Reze! Gaste um bom tempo
na oração. Agradeça a Deus por esse momento de oração e
renove o seu compromisso com Ele. Peça ao Senhor a graça
tanto de saber preparar seu coração para a sua vinda em
nosso meio, quanto de acolhê-lo verdadeiramente para permanecer com Ele sempre.
2º Domingo da Páscoa – Ano C. Liturgia da Palavra: At 5,
12 – 16; Sl 117 (118),2-4.22-24.25-27 (R/.1); Ap 1,9-11a.1213.17-19; Jo 20,19-31 (Tomé).

Retiro da Misericórdia
Com as bênçãos de Deus, temos a alegria de convidá-lo (a) a participar do
Retiro da Misericórdia, que acontecerá nos dias 27 e 28 de abril de 2019,
na Fazenda Santa Maria dos Anjos, em Pirenópolis (GO).

O retiro é promovido pelas
Irmãs Franciscanas da Divina Misericórdia
Para mais informações, entre em contato com
Cléo: (62) 99619-5724/98178-4235 ou com Heloísa: (62) 98471-8116.

EDICAO 257 - DIAGRAMADO.indd 8

17/04/2019 17:03:20

