Boletim
Arquidiocese
de Goiânia
Muitos membros, um só corpo.

Vicariato para a Comunicação
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9 de setembro de 2017 -Ano 7

Vicariato para a Comunicação/ setembro de 2017
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DE~
• Reconciliacão
:,

Por meio do Sacramento da Reconciliação, se "obtém da misericórdia divina
o perdão da ofensa feita a Deus e ao mesmo tempo são reconciliados com a
Igreja que feriram pecando, e a qual colabora para sua conversão com caridade,
e xemplo e orações" (cf. LG 1 1, n. 1422).
Reconciliar-se com Deus é buscar o caminho de conversão. ''A conversão a
Cristo, o novo nascimento pelo Batismo, o dom do Espírito Santo, o Corpo
e o Sangue de Cristo recebidos como alimento nos tornaram 'santos e
irrepreensíveis diante dele' (Ef 1,4), como a própria Igreja, esposa de Cristo, é
'santa e irrepreensível' (Ef 5,27). Entretanto, a nova vida recebida na iniciação
cristã não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a
inclinação ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, que continua
nos batizados para prová-los no combate da vida cristã, auxiliados pela graça de
Cristo. É o combate da conversão para chegar à santidade e à vida eterna, para a
qual somos incessantemente chamados pelo Senhor." (d. LG 1 1, n. 1426).

Para uma boa e válida confissão, a Igreja indica as
seguintes atitudes e atos:
•
•
•
•

satisfação ou penitência;

•

propósito de não pecar mais;

•

absolvição dos pecados por parte do confessor.

exame prévio de consciência;
contrição ou arrepend imento;
confissão integral dos pecados cometidos após a última confissão;
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• Uncão dos
Enfermos
:,

"Pela sagrada Unção dos Enfermos e pela oração dos presbíteros,
a Igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Senhor sofredor
e glorificado, para que os alivie e salve. Exorta os mesmos a que
livremente se associem à paixão e morte de Cristo e contribuam
para o bem do povo de Deus" (d LG 11 , n. 1499).
Esse sacramento é para os "enfermos", ou seja, é min istrado àqueles
fiéis que, tendo chegado ao uso da razão, se encontram em estado
de enfermidade ou alcançaram a idade de velhice. Esse sacramento
pode ser reiterado cada vez que se dê uma enfermidade grave
ou, durante a mesma enfermidade, quando o perigo aumenta em
gravidade. Por idade de uso da razão, considera-se os sete anos
de vida. Por velhice entende-se não tanto a fronteira de anos de vida, mas o estado de desconforto na saúde e de
fraqueza que pode colocar em risco a vida.

A graça especial do Sacramento da Unção dos Enf ermos
tem como efeito:
•
•

a união do doente com a paixão de Cristo;

•
•
•

o perdão dos pecados, se o doente não puder obtê-lo pelo Sacramento da Reconciliação;
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o reconforto, a paz e a coragem para suportar, de maneira cristã, os sofrime ntos da doença
ou da velhice;

o restabelecimento da saúde, se isso convier à salvação espiritual;
a preparação para a passagem à vida eterna. (n . 1532)

O ministro próprio dos Sacramentos
de Cura é somente o sacerdote.

FO NTE: Documento Pós-Sinodal, parte Ili, A Liturgia - na vida e na missão da Igreja particular de Goiânia

i

Baixe o leitor de
QR Code em seu
smartpho ne e baixe
o D ocumento Pós
Sinodal, parte Ili,
A Liturgia

BOLETIM+ INTERATIVO
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AGENDA
SETEMBRO (MÊS DA BÍBLIA)

11 a 14
14
15

-

16

-

17
23

-

-

24
30

-

Formação Permanente de Presbíteros. CPDF
Festa da Exaltação da Santa Cruz
Reunião dos Presbíteros, no Seminário Santa Cruz, às 9h
22° Aniversário de Ordenação Presbiteral de
Dom Levi Bonatto (1995)
Encontro de Formação para todos os agentes da Pastoral da
Saúde. Paróquia São Paulo Apóstolo, das 7h30 às 17h
Missa de envio dos Ministros Extraordinários da Sagrada
Comunhão Eucarística. Santuário Sagrada Família, às 15 h
Palestra: Prevenção contra o uso de drogas. Colégio Estadual
Jardim Luz, às 16h
Coleta Arquidiocesana para o Seminário Santa Cruz
Escola de Ministérios: Encontro Arquidiocesano para
Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística.
CPDF, das 8h30 às 12h
Encontro com os Coordenadores dos Coroinhas e Acólitos.
Paróquia Universitária São João Evangelista, das 15h às 17h
Dia Nacional da Bíblia
Memória de São Jerônimo
Encontro Arquidiocesano de Leigos (as). CPDF, das 9h às 11 h

-

7e8

-

8
12

-

14

-

Catu{tdtiea
Revisão do RICA
(Anual da lniceção Cnstã)

8h30às12h

e Avaliação 2017

~ CPDF

• Atuallzaçào Cadastral dos CateQulstas

• Encontro de Formação para
Secretárias (os ) paroquiais.
Auditório da Cúria, das 13h às 17h

Dia Internacional da Pessoa Idosa
Memória de São Francisco de Assis. Bênção dos animais
Reunião dos Presbíteros nos Vicariatos
Encontro para Catequistas nos Vicariatos. Apresentação do
Diretório da Iniciação Cristã. Vicariato lnhumas, das 14h às 18h
Escola de Ministérios: Encontro Arquidiocesano de Ministros
da Palavra. CPDF, das 8h30 às 12h
Vigília pela Vida. Santuário Sagrada Família, às 20h
Curso sobre os Métodos Naturais de Regulação de Fertilidade
em vista de uma Paternidade e Maternidade Responsável.
Centro da Família Coração de Jesus
Dia do Nascituro
Solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida,
Padroeira do Brasil.
Dia da Criança
Reunião Mensal de Pastoral. CPDF, das 8h30 às 12h30

• Sem ana Nacional da Vida
• 4° Encontro de
Formação para Diáconos
Permanentes, com Dom
Levi. Paróquia São José, às
19h30
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Baixe o leitor de
Q R Code em seu
smartphone e acesse o
cam po Eventos no srte
da Arqudiocese.

f
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
Jornalista responsável: Talita Salgado (MTB 2162/GO)
Pauta: Secretariado para a Ação Evangelizadora
Produção, reportagem e cllpagem: Talita Salgado (MTB 2162/GO)
Diagramação: Ana Paula Mota Colaboração: Edmário Santos
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/arquidiocesedegoiania

Revisão: Thais de Oliveira
Contatos: arquidiocesedegoiania@gmail.com
Fone: (62) 3229-2683/2673
Acesse o conteúdo do boletim também pelo site:

www.arquidiocesedegoiania.org.br
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