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ARQUIDIOCESE

A Arquidiocese de Mariana, por 
meio da Coordenação de Pastoral e 
da Equipe Executiva do Plano Arqui-
diocesano de Evangelização (PAE), 
produziu uma cartilha onde trata de 
aspectos relacionados à acolhida. A 
cartilha pretende ajudar os agentes de 
pastoral e lideranças dos movimentos 
e serviços eclesiais a olharem para 
dentro de si mesmos e de seus res-
pectivos grupos em relação à forma 
que têm de acolher. Propõe-se, ainda, 
a fazer com que toda a comunidade 
eclesial reflita sobre seu testemunho 
de acolhimento e a fazer, se necessá-
rio, um mea culpa pelo afastamento 
de irmãos e irmãs na fé.

A cartilha, publicada pela Editora 
Dom Viçoso, relaciona a acolhida à 
misericórdia, em sintonia com a pro-
posta do Papa Francisco. “Misericór-
dia: é o ato último e supremo pelo 
qual Deus vem ao nosso encontro(MV 
3).”

Páginas 6 e 7

Para acolher 
na misericórdia

Apesar do desenvolvimento em vá-
rios setores, o Brasil ainda tem um 
caminho longo quando se fala em sa-
neamento básico. São mais de 100 
milhões de pessoas que ainda não têm 
coleta de esgoto em suas casas. Um 
volume de pessoas que assusta, princi-
palmente quando o assunto é algo que 
parece tão elementar para o desen-
volvimento de um país. O Jornal Pas-
toral quer ampliar esta discussão e 
em sintonia com a Campanha da Fra-
ternidade Ecumênica traz uma entre-
vista com um especialista no assunto: 
Édison Carlos, diretor do Trata Brasil, 
um dos parceiros na CFE deste ano.

Página 3

EntrEvista

“Toda festa exige preparação. E, 
quanto mais importante é a festa, 
mais se prepara. A Páscoa é, para 
nós cristãos, a festa por excelência. 
Por isso é construída ao longo de 
cinco semanas. Com a Quarta-feira de 
cinzas, logo na abertura da Quaresma, 

vem o apelo: “Convertei-vos, e crede 
no Evangelho!”. Essa deve ser uma 
das marcas dessa caminhada rumo à 
Páscoa: o esforço de conversão, de se 
voltar para Deus, e a fé como adesão 
a Jesus Cristo e seu projeto do Reino.”

Páginas 10 e 11

Liturgia
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ano da Misericórdia ii

Na bula de proclamação do 
Jubileu Extraordinário da 
Misericórdia, intitulada Mi-

sericordiaeVultus, o Papa Francisco 
insiste que é preciso  contemplar o 
mistério da misericórdia. A miseri-
córdia é fonte de alegria, serenidade 
e paz e condição da nossa salvação. 
Misericórdia é a palavra que revela o 
mistério da Santíssima Trindade e é o 
ato último e supremo pelo qual Deus 
vem ao nosso encontro. Misericórdia 
é a lei fundamental que mora no co-
ração de cada pessoa, quando vê com 
olhos sinceros o irmão que encontra 
no caminho da vida. Misericórdia é o 
caminho que une Deus e o ser huma-
no porque nos abre o coração à espe-
rança de sermos amados para sempre.

O Papa explicita a razão que o 
levou a proclamar o Jubileu da Mi-
sericórdia, quando diz: “Há mo-
mentos em que somos chamados, de 
maneira ainda mais intensa, a fi xar o 
olhar na misericórdia, para nos tor-
narmos nós mesmos sinal efi caz do 
agir do Pai”.

Citando Santo Tomás de Aquino, o 
Papa Francisco recorda que “é próprio 
de Deus usar de misericórdia e, nisto, 
se manifesta de modo especial a sua 
omnipotência”.« Paciente e misericor-
dioso » é o binómio que aparece, fre-
quentemente, no Antigo Testamento 
para descrever a natureza de Deus. 
Sua bondade prevalece sobre o casti-
go e a destruição. “É Ele quem perdoa 
as tuas culpas e cura todas as tuas en-
fermidades. É Ele quem resgata a tua 
vida do túmulo e te enche de graça e 
ternura” (Sl103 3-4). “O Senhor liber-
ta os prisioneiros. O Senhor dá vista 
aos cegos, o Senhor levanta os abati-
dos, o Senhor ama o homem justo. O 
Senhor protege os que vivem em terra 
estranha e ampara o órfão e a viúva, 
mas entrava o caminho aos pecado-
res” (Sl 146, 7-9). “O Senhor cura os 
de coração atribulado e trata-lhes as 
feridas (147, 3.6). O Salmo 136, que 
Jesus rezou ao fi nal da Última Ceia, 
mostra que a misericórdia torna a his-

tória de Deus com Israel uma história 
da salvação. 

De maneira muito bela e com mui-
ta unção espiritual diz o Papa: “Com 
o olhar fi xo em  Jesus e no seu rosto 
misericordioso, podemos individu-
ar o amor da Santíssima Trindade. A 
missão, que Jesus recebeu do Pai, foi a 
de revelar o mistério do amor divino 
na sua plenitude. “Deus é amor” (1Jo 4, 
8.16): afi rma-o, pela primeira e única 
vez em toda a Escritura, o evangelista 
João. Agora este amor tornou-se vi-
sível e palpável em toda a vida de Je-
sus. A sua pessoa não é senão amor, 
um amor que se dá gratuitamente. O 
seu relacionamento  com as pessoas, 
que se abeiram dele, manifesta algo de 
único e irrepetível. Os sinais que reali-
za, sobretudo para com os pecadores, 
as pessoas pobres, marginalizadas, 
doentes e atribuladas, decorrem sob o 
signo da misericórdia. Tudo nele fala 
de misericórdia. Nele, nada há que 
seja desprovido de compaixão”.

Ao ver que a multidão que o seguia 
estava cansada e abatida, Jesus sentiu 
uma intensa compaixão (cf. Mt 9, 36). 
Em virtude deste amor compassivo, 
curou os doentes (cf. Mt 14, 14) e, com 
poucos pães e peixes, saciou grandes 
multidões (cf.  Mt  15, 37). O Papa 
Francisco recorda que, em todas as 
circunstâncias, o que movia Jesus era 
apenas a misericórdia que se manifes-
tou em muitas circunstâncias: quando 
encontrou a viúva de Naim que levava 
o seu único fi lho para sepultar, Jesus 
sentiu grande compaixão e ressusci-
tou aquele jovem (cf. Lc 7, 15); depois 
de ter libertado  o endemoninhado 
de Gerasa, confi a-lhe de contar tudo 
o que o Senhor fi zera e como teve mi-
sericórdia dele  (Mc  5, 19); ao passar 
diante do posto de cobrança dos im-
postos, Jesus, cheio de misericórdia, 
chamou Mateus, pecador e publica-
no, para se tornar um dos apóstolos. 
Os gestos e atitudes de Jesus nos re-
velam a face misericordiosa do Pai. 
“Quem me vê, vê o Pai”, disse Jesus a 
Filipe (Jo. 14,9).

assine o PastOraL
Faça seu depósito identifi cado em 
nome da Arquidiocese de Mariana, 

na Caixa Econômica Federal ou Casas 
Lotéricas, 

Agência: 1701 - Conta: 583-3
Operação: 003 e envie email com seus 
dados e confi rmação de depósito para 

assinaturaspastoral@gmail.com

Valor da assinatura: R$ 25,00 anual 
(12 exemplares)

A Campanha da Fraternidade deste ano traz à tona um 
tema que tantas vezes é jogado para debaixo do tape-
te. Apesar de o esgoto em nossas cidades, em grande 

parte, “correr a céu aberto”, quando a questão é refl etir sobre 
saneamento básico e que políticas públicas podem ser im-
plementadas para esse fi m, o que se percebe é um grande 
descaso, seja dos órgãos governamentais, seja também das 
pessoas em geral. Aliás, é comum ouvir que muitas vezes 
não se investe nesta área porque obras como estas não geram 
voto. Melhor são as obras faraônicas, espetaculares, populis-
tas. Estas sim, recebem votos e ganham eleições. 

Mas o objetivo da campanha vai além de buscar culpados 
para os problemas que vivemos. Não é sem razão que o tema 
seja “Casa comum: nossa responsabilidade”. Isso signifi ca 
que todo ser humano, habitante deste mundo, tem que se 
comprometer com o cuidado da casa comum e com as con-
dições para que seja um lugar habitável para todos. E para 
que isso aconteça é fundamental a concretização de algumas 
medidas como o abastecimento de água potável, tratamento 
de esgoto sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos só-
lidos, controle de meios transmissores de doenças e drena-
gem de águas pluviais. 

O ponto fundamental está na compreensão de que tais 
medidas não podem ser restritas a algumas camadas da po-
pulação. Não se trata de um privilégio dado a alguns, em 
detrimento de tantos outros. Nesse sentido, a discussão se 
coloca em termos dos direitos fundamentais que todo ser 
humano tem, pelo simples fato de ser humano. Mais do que 
consciência ecológica e ambiental, essa convicção exige uma 
sensibilidade fraterna que possui sua raiz no coração. A in-
diferença, a ganância e o egoísmo impedem a cada um de 
nós de sentir como nossas as difi culdades e os sofrimentos 
dos outros. 

Por isso, o passo fundamental, como afi rma uma das es-
trofes do hino da campanha, é sanear o coração: “Justiça e 
paz, saúde e amor tem pressa. Mas não se esqueça de uma 
condição. O saneamento de um lugar começa, por sanear 
o próprio coração”. Sem tornar o coração um lugar habitá-
vel para Deus e para o outro, difi cilmente veremos o direito 
brotar como fonte e a justiça correr como um riacho que não 
seca, conforme o profeta Amós nos adverte. 

Em tempos quaresmais, este apelo ganha ainda mais sen-
tido para os cristãos e cristãs, pois não se pode viver uma 
verdadeira e fecunda relação com o Senhor da vida e da 
criação, sem a prática do direito e da justiça, sem o cuidado 
com os mais pobres e fragilizados que também são os que 
mais sofrem com a falta de saneamento seja nas grandes e 
pequenas cidades, seja também nas áreas rurais e distantes 
dos grandes centros urbanizados. 

Soma-se a tudo isso o caráter ecumênico da campanha 
deste ano. Ecumenismo e Ecologia vêm ambas da mesma 
raiz grega que pode ser traduzida como casa, lugar comum. 
Em tempos de tanta intolerância religiosa será um belo tes-
temunho cristãos e cristãs trabalhando unidos no cuidado 
da casa comum.  Já dizia Martin Luther King: “Aprendemos 
a voar como os pássaros e a nadar como os peixes, mas es-
quecemos a simples arte de vivermos como irmãos e irmãs”. 
Seja esta campanha uma nova oportunidade para aprimo-
rarmo-nos na arte da fraternidade e na prática da justiça e 
do direito. 

Trata Brasil
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PASTORAL: O que é e qual a proposta central do 
Instituto Trata Brasil?

ÉDISON CARLOS: O Instituto Trata Brasil é uma 
OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interes-
se Público, formado por empresas com interesse na 
melhoria dos recursos hídricos do país, especialmen-
te através de avanços nos serviços de saneamento bá-
sico. O principal objetivo é conscientizar a sociedade 
para termos um Brasil onde todos tenham acesso à 
água tratada, coleta e tratamento dos esgotos. De-
senvolvemos estudos, pesquisas e demais conteúdos 
visando mostrar os impactos às pessoas e ao país, vin-
dos da falta de saneamento, mas também temos pro-
jetos em comunidades vulneráveis, onde a falta desta 
infraestrutura prejudica as famílias. Além disso, o 
Trata Brasil trabalha em parceria com personalidades 
que emprestam sua imagem à causa do Saneamento 
(campeões olímpicos, juristas, atores e atrizes, promo-
tores públicos, engenheiros e professores), bem como 
possui parceria com entidades ligadas às áreas de En-
genharia e Arquitetura, de defesa à Saúde Infantil e 
Proteção à Criança, Meio Ambiente, Turismo, Direito 
Sanitário, entre outras.

PASTORAL: Por que um problema tão antigo e tão 
visível como o saneamento básico ainda assusta a 
população brasileira e mundial?

ÉDISON CARLOS: Pouco se fez para mudar esta si-
tuação que apresenta números alarmantes de falta de 
coleta e tratamento de esgoto e água tratada. Para se 
ter uma ideia, o último Ranking do Saneamento, de 
2015, feito pelo Instituto Trata Brasil em parceria com 
a consultoria GO Associados,  mostra que 48,6% da 
população brasileira recebia o serviço de coleta de es-
goto, ou seja, cerca de 100 milhões de brasileiros não 
tinham acesso. Apenas 39% dos esgotos foram trata-
dos, o que significa que mais de 5 mil piscinas olímpi-
cas de esgotos não tratados foram jogadas por dia na 
natureza naquele ano. É um problema antigo no país 
que ainda precisa ser visto com mais responsabilidade 
pelas autoridades políticas e até mesmo pela popula-
ção, pois afeta diretamente o desenvolvimento social 
econômico de uma nação e coloca em risco centenas 
de vidas. A falta de saneamento contribui significati-

Parceiros no saneamento básico

vamente para as mais de 400 mil internações por diar-
reia que temos todos os anos, segundo o IBGE. Outras 
doenças, como a hepatite A, dermatites, verminoses, 
leptospirose, etc. também assolam as pessoas em con-
tato com esgotos a céu aberto ou córregos contamina-
dos. Prejudica o aprendizado das crianças, o turismo, 
entre muitas outras coisas.

PASTORAL: Minas Gerais tem grandes proble-
mas de saneamento? E a região dos municípios que 
compõem a Arquidiocese de Mariana, existem da-
dos sobre a região?

ÉDISON CARLOS: Apesar da necessidade de avan-
ços, os dados mostram que Minas Gerais está avan-
çando e é um dos poucos estados do país que apresen-
tam dados consideráveis em relação ao saneamento 
básico. Grandes cidades, como Belo Horizonte, Mon-
tes Claros, Uberlândia, Contagem, Uberaba e Betim 
têm dados bons para o saneamento, ainda que não se-
jam excelentes. BH, por exemplo, está entre as quatro 
únicas capitais que atingiram 100% de atendimento 
em água tratada analisadas no Ranking do Sanea-
mento do Trata Brasil. Não temos, no momento, os 
dados dos municípios que compõem a Arquidiocese 
de Mariana, mas eles estão disponíveis no SNIS (Siste-
ma Nacional de Informações sobre Saneamento).

PASTORAL: Como vocês estão vendo a proposta 
da Campanha da Fraternidade deste ano?

ÉDISON CARLOS: É uma proposta extremamente 
importante e que se deve dar total atenção aos deba-
tes em torno da falta de Saneamento Básico. Ter água 
tratada, coleta e tratamento dos esgotos é um direi-
to humano e uma infraestrutura essencial ao meio 
ambiente e à saúde das pessoas, em especial aos mais 
vulneráveis. Além disso, é um problema com pouca 
visibilidade em nosso país. A proposta é que todos 
os parceiros e igrejas envolvidos na articulação pro-
movam discussões e debates regionais mostrando a 
importância de haver políticas públicas mais eficazes 
e que permitam que mais pessoas possam receber os 
serviços básicos.

PASTORAL: Como está a parceria entre o Trata 
Brasil e as Igrejas que participam da Campanha 
da Fraternidade Ecumênica 2016?

ÉDISON CARLOS: O Instituto Trata Brasil já é um 
dos parceiros da CNBB e do Conselho Nacional de 
Igrejas Cristãs do Brasil – CONIC - na divulgação da 
Campanha da Fraternidade 2016. Com essa parce-
ria estamos fazendo palestras pelo país, além de dar 
total atenção aos pedidos de ajuda por parte das pa-
róquias, juntamente com as coordenações regionais 
do CONIC, visando levar a mensagem da Campa-
nha. Além disso, a parceria mais antiga que o Trata 
Brasil tem é com a Pastoral da Criança, quando, na 
época, a Zilda Arns foi a primeira embaixadora do 
nosso instituto, legitimando nossas ações perante a 
um problema tão antigo no país, que é a falta de sa-
neamento básico.

PASTORAL: O fato de o Papa Francisco dar tanta 
atenção para questões relativas ao Meio Ambiente 
tem ajudado na ampliação da discussão e efetiva 
melhora no saneamento das cidades?

ÉDISON CARLOS: Muito. Pelo que acompanha-
mos na mídia, a atenção do Papa Francisco a esse as-
sunto traz mais credibilidade na comunicação com a 
sociedade já que é o maior líder da Religião Católica 
e tem um respeito entre outros líderes religiosos e 
políticos. É preciso ter líderes mais engajados com o 
próprio Papa Francisco, só assim os problemas am-
bientais ganharão a visibilidade que merecem.

Na edição de janeiro, o Pastoral trouxe reportagem onde apresentava a Campanha 
da Fraternidade Ecumênica de 2016 e a importância em se tratar um assunto tão 

sério quanto saneamento. Um assunto que, apesar de ter tão óbvia importância, 
ainda é negligenciado por gestores públicos e sociedade em geral. Para aprofundar 
um pouco mais este tema, esta edição traz uma entrevista com Édison Carlos, um 

dos parceiros importantes neste trabalho que irá ser desenvolvido durante todo o 
ano de 2016 e que precisa ser encarado definitivamente 

por toda a população mundial. 
Édison Carlos é presidente executivo do Instituto Trata Brasil. Químico industrial 
de formação, por muitos anos atuou em áreas ligadas à Comunicação e Relações 

Institucionais nos setores químico e petroquímico.  Além de formado em Química 
pelas Faculdades Oswaldo Cruz, o executivo é pós-graduado em Comunicação Es-
tratégica, já tendo atuado nas áreas de tratamento de águas e efluentes. Atuou por 
quase 20 anos em várias posições no Grupo Solvay, sendo que nos últimos anos foi 
responsável pela área de Comunicação e Assuntos Corporativos da Solvay Indupa. 

Em 2012, Édison Carlos recebeu o prêmio “Faz Diferença – Personalidade do Ano”, 
do Jornal O Globo – categoria “Revista Amanhã” que premia quem mais se desta-

cou na área da Sustentabilidade em todo o país. 
(www.tratabrasil.org.br).

Trata Brasil

Trata Brasil
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Pe. Geraldo Martins
Coordenador de Pastoral

Dois aspectos chamam a atenção na Cam-
panha da Fraternidade deste ano: é ecumênica 
e propõe um tema pouco discutido entre nós. 
Convoca-nos, em primeiro lugar, a buscar a 
unidade que deve marcar a vida dos discípu-
los e discípulas de Cristo. Em segundo lugar, 
questiona a prática de nossa fé diante de uma 
realidade em que a vida é ameaçada. 

O movimento ecumênico, embora tenha 
começado há mais de cem anos, continua um 
desafio entre muitos de nós. Não nos demos 
conta ainda de que a divisão entre os cristãos 
é um escândalo que contradiz o evangelho. A 
unidade é um desejo do próprio Cristo: “Que 
todos sejam um como Tu, Pai, estás em mim e 
eu em Ti; que também eles estejam em nós, a 
fim de que o mundo creia que tu me enviaste” 
(Jo 17,21). 

A primeira atitude que se espera de nossas 
comunidades católicas, com esta Campanha, 
é que cresçam na prática do ecumenismo. Isso 
supõe abertura ao diferente, respeito à verdade 
do outro, diálogo aberto e verdadeiro com os 
irmãos e irmãs de outras Igrejas, capacidade de 
trabalhar juntos em favor de causas universais e 
comuns a todos. Lembremo-nos de que “o tes-
temunho ecumênico coloca-se na contramão 
de todo tipo de competição e proselitismo, tão 

frequentes no contexto religioso” (Tex-
to Base da CF n. 2).

O tema deste ano exigirá de nós 
uma postura política diante de uma 
realidade que nos afeta diretamente: 
o saneamento básico. Postura política 
significa a capacidade de nos posicio-
nar frente a um direito humano nega-
do a uma porcentagem imensa de bra-
sileiros. Trata-se de uma luta profética 
que “questiona as estruturas que cau-
sam e legitimam vários tipos de exclu-
são: econômica, ambiental, social, racial e étnicas” 
(Texto Base da CF n. 4). 

As duas colunas sobre as quais devemos firmar 
as ações propostas pela Campanha da Fraternida-
de estão expressas em seu lema, tirado do profeta 
Amós: Direito e Justiça. Entendido como direito 
humano, o saneamento básico tem de ser univer-
salizado e não pode ser privatizado. Nenhuma 
pessoa humana pode ficar privada de seu direito 
por causa de sua condição social e econômica. A 
justiça vem assegurar que todos tenham acesso 
aos seus direitos. Nossa fé só é verdadeira se nos 
leva a agir para que isso aconteça. 

A Campanha da Fraternidade vai nos ajudar a 
entender o que é saneamento básico e sua relação 
direta com a vida das pessoas e do planeta. Deve 

Juntos podemos mais

ser visto na perspectiva da “ecologia integral”, 
como ensina o Papa Francisco. Dói constatar 
que, no Brasil, é grande o número de pessoas 
que não têm acesso a água potável, a rede de es-
goto e a coleta de lixo. Espanta-nos ainda mais 
saber que o tratamento de esgoto inexiste na 
maioria de nossos municípios. 

As ações sugeridas pela CF apontam tan-
to para responsabilidade dos gestores públicos 
quanto para compromissos individuais e cole-
tivos dos cidadãos. Juntos, cristãos de todas as 
Igrejas e irmãos e irmãs de boa vontade, pode-
mos muito mais. Afinal, o planeta terra é casa 
de todos e a responsabilidade de seu cuidado 
também é de todos.

A Região Pastoral Maria-
na Centro acolheu a Imagem 
Peregrina de Nossa Senhora 
Aparecida, no dia 31 de janei-
ro, na cidade de Piranga. A co-
munidade da Região aguarda 
com grande expectativa a pro-
gramação destinada às visitas 
da imagem. A recepção de 
Nossa Senhora aconteceu Pra-
ça do Rosário com caminhada 
até a matriz da cidade, onde o 
arcebispo Dom Geraldo Lyrio 
Rocha presidiu a missa.

O vigário episcopal da 
região e pároco da comuni-
dade de Nossa Senhora da 
Conceição, padre José Rai-
mundo Alves, conta que a 
programação da acolhida é 
muito importante porque 
traz o espírito da visita, re-
força o plano de evangeliza-
ção buscando os afastados e 
contempla o ano da escuta, 
além do ano da misericórdia. 
“É uma grande satisfação re-
ceber a Imagem de Nossa Se-
nhora Aparecida neste ano. 
Ela simboliza a misericórdia 
e representa o rosto de Deus 
perante os mais sofridos, re-
acendendo a fé”, ressalta. 

Confira os locais por 
onde a Imagem Peregrina 

imagem Peregrina de aparecida 
chega à região Centro

vai passar na Região Centro: 
31/1 a 14/2, Piranga;  14/2 a 
21/2, Catas Altas da Norue-
ga; 21/2 a 28/2, Lamim; 28/2 
a 4/3,  Rio Espera; 4/3 a 27/3, 
Senhora de Oliveira; 27/3 
a 3/4, Brás Pires; 3/4 a 10/4,  
Senador Firmino; 10/4 a 17/4, 
Presidente Bernardes; 17/4 a 
24/4, Porto Firme; 24/4, saí-
da para Região Leste.

Região Oeste
A Imagem Peregrina de 

Nossa Senhora deixou a Re-
gião Oeste para seguir o per-
curso de visitas na Arquidio-
cese de Mariana. Desde o dia 
10 de julho de 2015, a mãe 
protetora visitou as comuni-
dades e foi recebida com fé 
pela região.

“A passagem da imagem 

peregrina foi um momento 
muito importante para todas 
as 28 paróquias da nossa Re-
gião. Foi muito marcante a 
presença dela aqui. Todos de-
monstraram alegria e muita 
fé em recebê-la”, ressaltou 
o vigário episcopal da Re-
gião Oeste, Cônego Geraldo 
Francisco Leocádio,

Peregrinação 
A peregrinação na Ar-

quidiocese de Mariana está 
acontecendo desde o dia 14 
de dezembro de 2014 em 
preparação para o Jubileu 
dos 300 anos do encontro da 
imagem de Nossa Senhora. 
O encerramento acontecesse 
em 2017. Depois da Região 
Centro, a Leste e Norte irão 
receber a imagem.

A Arquidiocese de Mariana 
convida para a Celebração Euca-
rística na qual serão ordenados 
diáconos Joel Santos de Marse-
lha e Rodrigo Artur Medeiros da 
Silva, pela imposição das mãos 

do Arcebispo de Mariana, dom 
Geraldo LyrioRoch. A celebra-
ção será realizada no dia 14 de 
fevereiro, às 10h, na Catedral 
Basílica de Nossa Senhora da 
Assunção, em Mariana.

Ordenação Diaconal

Como resposta ao levan-
tamento feito em 2015 sobre a 
evangelização da juventude na 
Arquidiocese de Mariana, o co-
ordenador arquidiocesano de 
pastoral, padre Geraldo Mar-
tins, se reuniu com represen-
tantes de grupos e movimentos 
de jovens no dia 22 de janeiro, 
com o objetivo de tomar conhe-
cimento das respostas aos ques-
tionários enviados às paróquias. 
O encontro, realizado no Cen-
tro Arquidiocesano de Pastoral, 
em Mariana, também teve como 
proposta dar início ao processo 
de elaboração do plano de tra-
balho para a evangelização da 
juventude.

De acordo com padre Ge-
raldo, a análise dos dados con-
tidos no questionário será exe-
cutada em breve. “A sistemati-
zação dos dados e sua leitura 
serão feitas por um membro da 
equipe. O resultado será apre-
sentado na próxima reunião da 
equipe, em março”, explica.

Além da leitura dos dados, 
a equipe pretende apresentar 
ao Conselho Arquidiocesano 

de Pastoral (CAP), em feverei-
ro, uma proposta de ação para 
articular junto aos jovens da 
Arquidiocese. “Aprovada pelo 
CAP, divulgaremos para toda 
a Arquidiocese. Posso adian-
tar, no entanto, duas coisas. 
Primeiro, queremos fazer do 
Jubileu da Juventude, aprovado 
pela assembleia do ano passa-
do para ser celebrado em nível 
arquidiocesano, um momento 
especial para propor um traba-
lho de evangelização da juven-
tude. A data do jubileu, em local 
a ser definido, está confirmada 
para 31 de julho. Segundo, nos-
so desejo é construir um projeto 
de evangelização das juventudes 
de forma a envolver o máximo 
de atores possível”, conta o co-
ordenador.

A Arquidiocese de Mariana 
propõe atividades direcionadas 
à juventude para que, de ma-
neira articulada e organizada, 
os jovens possam fazer a dife-
rença na Igreja e na sociedade 
tendo a oportunidade do pro-
tagonismo na construção da 
civilização do amor.

arquidiocese planeja 
evangelização  para a juventude
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GIRO RÁPIDO

Em preparação a este fó-
rum, foi realizada uma reunião 
no dia 22 de janeiro, no salão 
paroquial de Nossa Senhora 
de Lourdes, em Conselheiro 
Lafaiete, com a participação 
da coordenação arquidiocesa-
na da Dimensão Sociopolítica 
e da equipe permanente do 
fórum e, no dia seguinte, dia 
23 de janeiro, uma reunião 
ampliada acolhendo também 
representantes e lideranças 
das regiões pastorais e sobre-
tudo da cidade de Conselheiro 
Lafaiete.

Entre os assuntos pauta-
dos, fizemos memória dos fó-
runs realizados, mostrando 
a importância de um evento 
como este em nossa Arquidio-
cese de Mariana, diretamente 
voltado para a dimensão social 
da evangelização. E, em segui-
da, levantamos propostas para 
o próximo fórum social, esta-
belecendo estratégias em vista 
de sua melhor preparação.

Foi apresentada a cartilha “A 
Caminho do VI Fórum Social 
pela Vida”, que além do histó-
rico dos fóruns, com seus com-
promissos assumidos, apresen-
ta as frentes de trabalho, com 
suas ações, operações e rede de 
apoio, assumidas a partir do V 
Fórum Social.

Vale a pena aqui mencioná-
-las: a) Estado do Bem Viver: 
Por um Estado do Bem Viver, 
Controle Social do Estado 
Brasileiro, Moradia digna e as 
Reformas Urbana e Agrária; 
b) Saúde e Segurança Alimen-
tar: Saúde e Práticas Alterna-
tivas, Segurança Alimentar 
e Combate aos Agrotóxicos e 
Agricultura Familiar e Agro-
ecologia; c) Justiça Restaurati-
va: Sistema Prisional, Pastoral 
Carcerária, Justiça Restaura-

MEIO AMBIENTE
De 4 a 6 de março, Mariana vai acolher o Seminário das 

Dioceses que compõem a Bacia do Rio Doce. O encontro 
terá como tema “Bacia do Rio Doce, nossa casa comum: 
corresponsabilidade de todos frente a vida ameaçada”.

O evento pretende reunir 200 pessoas, representantes 
das dioceses da bacia e lideranças ligadas às questões do 
meio ambiente. Os encaminhamentos sobre o seminário 
foram decididos em reunião realizada no dia 25 de janeiro, 
em João Monlevade, com a comissão de Meio Ambiente e 
representantes do Movimentos de Atingidos por Barragem 
(MAB) e a Cáritas.

TEOLOGIA POPuLAR
“Dom Luciano está vivo na luta do povo”. Este foi o tema 

da segunda etapa do Curso de Teologia Popular, que acon-
teceu em Paula Cândido, entre os dias 25 e 29 de janeiro.

A formação reuniu aproximadamente 50 participantes 
das cidades de Senador Firmino, Catas Altas, Piranga, Je-
queri, Ponte Nova, Viçosa, Presidente Bernardes e Paula 
Cândido. Entre os movimentos presentes, estiveram os qui-
lombolas do Córrego do Meio (Airões), o Levante Popular 
da Juventude, a Pastoral Afro, o Movimento dos Atingidos 
por Barragens (MAB), a EFA Dom Luciano, a Campanha 
das Águas contra o Mineroduto da Ferrous, o Gangazumba 
e representantes de CEBs.

O Curso de Teologia Popular é organizado pelo Movi-
mento Evangélico Popular Eclesial – MEPE, Escola Nacio-
nal de Energia Popular – ENEP, em quatro etapas. A pri-
meira ocorreu nos dias 13 a 15 de julho de 2015, na Escola 
Família Agrícola de Jequeri, e contou com a orientação de 
João Resende, do Movimento da Boa Nova – MOBON.

FORMAçãO PERMANENTE
A Comissão de Presbíteros do Regional Leste 2 (Minas 

Gerais e Espírito Santo) da Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil, realizou entre os dias 25 e 29 de janeiro, o 31º 
Encontro de Formação Permanente.

O tema “Presbíteros do Brasil, alegria no testemunho do 
Evangelho” acompanha a proposta do 16º Encontro Nacio-
nal de Presbíteros, que acontece nos dias 19 a 25 de abril, 
em Aparecida (SP).

O Encontro foi realizado no Retiro das Rosas, em Ca-
choeira do Campo, distrito de Ouro Preto (MG) e contou 
com a assessoria do doutor em Sagradas Escrituras, e mem-
bro do clero da diocese de Cachoeiro de Itapemirim (ES), 
padre Anderson Franklin.  

JuvENTuDES LEIGAS
Com o tema “Juventude Leiga, um novo jeito de ser 

Igreja”, a Arquidiocese de Mariana vai acolher o I Encon-
tro das Juventudes leigas do Conselho Nacional do Laicato 
Brasileiro - Leste II, entre os dias 17 a 19 de junho, em Con-
selheiro Lafaiete, Região Pastoral Mariana Oeste.

O Encontro tem como objetivo despertar no jovem a 
consciência de sua importância na vida da Igreja, levando-o 
a entender sua missão e vocação laical. Esse evento preten-
de reunir diferentes identidades de juventudes das 32 dio-
ceses pertencentes ao regional Leste II que compreendem 
Minas e Espírito Santo.

MISSãO CADB-SOBRIEDADE
Seminaristas da Arquidiocese de Mariana, juntamen-

te com a Pastoral da Sobriedade, a paróquia de São Pedro 
e São Paulo de Barbacena, Região Pastoral Mariana Sul, 
missionários da Fazenda Esperança e do Centro de Aco-
lhimento Dom Bosco (CADB) realizaram uma experiência 
concreta do evangelho de missão, entre os dias 17 a 24 de 
janeiro, em Barbacena.

A missão teve como intuito plantar uma semente nos 
corações dos dependentes químicos e de seus familiares, 
demonstrando que com Deus, movidos pelo Espírito Santo 
e o amor de Maria, o ser humano é capaz de vencer o vício 
da dependência.

DACOM

rumo ao vi Fórum social pela vida
tiva, Vulnerabilidade Social e 
Prevenção contra as Drogas; 
d) Água e Energia: Impactos 
da Mineração e Desiquilíbrios 
Socioambientais, Energia Re-
novável para a Sustentabili-
dade do Planeta; e) Dignidade 
Humana: Criança e Menor, 
Juventude, Mulheres e Negri-
tude – a luta por direitos; f) 
Metodologias Populares: Edu-
cação Popular no Campo e na 
Cidade, Economia Popular 
Solidária – Estratégias para a 
Organização e Transformação 
da Sociedade.

Esta cartilha, feita em 
maior quantidade, estará dis-
ponibilizada para o estudo 
de grupos pastorais, comuni-
dades e lideranças religiosas 
e sociais, como valioso subsí-
dio pastoral em preparação ao 
próximo fórum social.

Levantamos também pro-
postas relativas ao tema e 
lema, na perspectiva do cui-
dado com a casa comum e da 
necessidade da economia e da 
política estarem a serviço da 
vida e do bem comum. Neste 
mesmo caminho, ouvimos su-
gestões para a organização das 
oficinas de trabalho durante 
o fórum, mesclando atenções 
com o meio ambiente e o meio 
social.

Constituímos as equipes 
de trabalho em vista do fórum 
social. São elas: equipe geral 
de infraestrutura e logística, 
mais local, envolvendo a cida-
de de Lafaiete e a Região Oes-
te; equipe de finanças, equipe 
de programação, conteúdo e 
metodologia; equipe para a 
mística e liturgia; equipe para 
a animação e noite cultural; 
equipe de comunicação e di-
vulgação, equipe de secretaria 
e mobilização. Temos, a prin-

cípio, nomes referenciais e, na 
ocasião, foram apresentados 
outros nomes para a compo-
sição destas equipes. Espera-
mos que logo estas equipes, já 
mais reforçadas pelas repre-
sentações diocesanas, possam 
agilizar os muitos trabalhos já 
pensados.

Por fim levantamos nomes 
para assessorar o próximo fó-
rum social arquidiocesano pela 
vida e os lugares possíveis, na 
cidade de Conselheiro Lafaie-
te, onde um evento como este, 
pensado para 1.000 pessoas, 
possa se realizar.

Todas estas propostas e ini-
ciativas serão apresentadas na 
próxima reunião do Conselho 
Arquidiocesano de Pastoral - 
CAP, marcada para o dia 12 
de fevereiro, em Mariana, para 
serem, devidamente, aprecia-
das e aprovadas. Convém re-
cordar que o fórum social pela 
vida é um evento arquidioce-
sano, confiado, na sua organi-
zação, à dimensão sociopolí-
tica, mas de responsabilidade 
de todos nós e assim precisa 
receber a aprovação do CAP, 
como instância representativa 
maior da articulação pastoral 
na Arquidiocese de Mariana.

Convidamos você a acom-
panhar os passos em vista do 
próximo fórum social pela 
vida, sempre apresentados 
nesta coluna. O fórum aconte-
cerá nos dias 27 a 30 de outu-
bro, em Conselheiro Lafaiete. 
Como em tempo de carnaval, 
estamos esquentando os tam-
borins. Em causa está a festa 
da vida.

Pe. Marcelo Moreira 
Santiago

Coordenador da 
Dimensão Sóciopolítica
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O Projeto Arquidiocesano de Evangelização 
2010-2014 (PAE) desafiou nossas comunidades a 
serem missionárias, especialmente junto aos nossos 
irmãos e irmãs que estão mais distantes e não parti-
cipam da vida eclesial. Impulsionados pelo Espírito 
Santo, protagonista de toda evangelização, fizemos 
de 2014-2015 o Ano da Escuta em nossa Arquidio-
cese. Em nome da Igreja, equipes e grupos foram ao 
encontro desses irmãos e irmãs e puderam constatar, 
por um lado, a fé que vibra em seus corações e, por 
outro, as decepções e desencantos que os levaram a 
uma atitude de recolhimento e afastamento.

O Ano da Escuta fez-nos perceber a necessida-
de de aperfeiçoar nossa prática de acolhimento em 
nossas comunidades a fim de podermos contar com 
a presença de tantos que se sentem excluídos da 
vivência comunitária da fé. Rever nossa prática de 
acolher os irmãos e irmãs em nossas comunidades 
poderá significar, em muitos casos, abandonar es-
truturas e práticas caducas que, longe de aproximar 
as pessoas, as afastam ainda mais.

Com o objetivo de provocar um forte, intenso e 
sincero debate sobre nosso modo de acolher na vida 
de nossa Igreja, a Coordenação Arquidiocesana de 
Pastoral e a Equipe Executiva do PAE apresentaram 
uma cartilha com algumas reflexões sobre a acolhida. 
Ela pretende ajudar nossos agentes de pastoral e lide-
ranças dos movimentos e serviços eclesiais a olharem 
para dentro de si mesmos e de seus respectivos gru-
pos em relação à forma que têm de acolher. Propõe-
-se, ainda, a fazer com que toda a comunidade eclesial 
reflita sobre seu testemunho de acolhimento e a fazer, 
se necessário, um mea culpa pelo afastamento de ir-
mãos e irmãs na fé.

O pano de fundo que deverá iluminar nossa prá-
tica de acolhida é a misericórdia do Pai, motivados 
pelo Ano da Misericórdia convocado pelo Papa 
Francisco. Sem misericórdia, é impossível acolher. 
“Misericórdia: é a palavra que revela o mistério da 
Santíssima Trindade. Misericórdia: é o ato último 
e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. 
Misericórdia: é a lei fundamental que mora no cora-
ção de cada pessoa, quando vê com olhos sinceros o 
irmão que encontra no caminho da vida. Misericór-
dia: é o caminho que une Deus e o homem, porque 
nos abre o coração à esperança de sermos amados 
para sempre, apesar da limitação do nosso pecado” 
(MV 3).

Nossa Prática de Acolher
Todos nós gostamos de ser bem acolhidos. Quan-

do vamos a um comércio, por exemplo, muitas vezes 
condicionamos nossa volta ao mesmo estabelecimen-
to à forma como fomos acolhidos. Costumamos co-
locar a boa acolhida à frente de outras questões como, 
por exemplo, o preço de um produto. Muita gente diz 
que prefere pagar um pouco mais por um produto 
quando é bem acolhido a pagar menos, mas não ter 
um acolhimento pessoal. 

O Ano da Escuta, vivenciado pela Arquidiocese 

Entra na roda com a gente!

de Mariana em 2014-2015, revelou que muitas pes-
soas deixam de participar de nossas comunidades 
por não se sentirem acolhidas pelos nossos agentes 
de pastoral e pela comunidade eclesial como um 
todo. Isso é motivo de tristeza porque contradiz o 
ser cristão. Trata-se de uma prática oposta à de Jesus 
a quem todos acorriam para ouvir, para pedir a cura, 
para receber perdão. É urgente tornar toda nossa co-
munidade acolhedora, começando pelos ministros 
ordenados e pelos leigos e leigas que atuam nas pas-
torais e movimentos de nossa Igreja. 

Acolher significa abrir a mente e o coração para 
tratar com carinho, atenção e respeito todo e qual-
quer ser humano, independente de sua raça, cor, 
sexo, posição social, comportamento moral ou op-
ção religiosa. Acolher bem uma pessoa significa 
tratá-la com respeito, valorizá-la como ser humano, 
escutar os seus anseios e alegrias, considerá-la na 
sua mais alta dignidade. Para nós cristãos, acolher 
bem uma pessoa não é apenas questão de etiqueta 
social ou de boa educação, mas é um valor que brota 
da nossa fé, um preceito evangélico e uma dimensão 
importante da vivência cristã. 

Para nós, o grande mestre do acolhimento é Jesus 
Cristo. No seu mistério da encarnação, Jesus acolheu 
como seu tudo aquilo que se referia ao ser huma-
no, exceto o pecado. Na sua prática cotidiana, Ele 
revolucionou o modo de acolher e nos ensinou que 
devemos tratar bem a todos, especialmente os mais 
rejeitados, excluídos e desconsiderados socialmente.

A acolhida na Bíblia
Ao percorrermos as páginas das Sagradas Escri-

turas, deparamo-nos com inúmeras passagens que 
apresentam o acolhimento bondoso e misericor-
dioso de Deus ao seu povo e a algumas pessoas, de 
modo especial. A iniciativa do acolhimento vem do 
próprio Deus, que ao criar o ser humano, “criou-
-os, homem e mulher, à sua imagem e semelhança” 
(Gn. 1,26). Porque nos ama, Deus infundiu em nós 
a capacidade também de amar: “Não fostes vós que 
me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos constituí 
para que vades e deis fruto” (Jo. 15,16); “amai-vos 
uns aos outros, como eu vos amei” (Jo. 15,12).

É em Jesus que o rosto amoroso, misericordioso 
e acolhedor do Pai, se revela em toda a sua grandeza. 
Desde a sua encarnação até a sua morte, toda a vida 

de Jesus foi uma constante acolhida a todos. Esse 
amor total aos pobres e aos pecadores, esse interesse 
pela miséria do outro (misericórdia) é ideal de Jesus 
e marca uma ruptura com a mentalidade judaica. 
Por isso mesmo se poderia dizer, com propriedade, 
que Jesus foi o primeiro a viver e manifestar total-
mente a compaixão de Deus. Na base da sua atitu-
de acolhedora está sempre o seu amor compassivo. 
As pessoas perceberam imediatamente a novidade: 
“Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensi-
nava como quem tem autoridade e não como os es-
cribas” (Mc. 1, 22). A atuação de Jesus era diferente, 
pois via tudo com um olhar de compaixão e mise-
ricórdia. Jesus não passa pela Galileia em busca de 
pecadores para os converter dos seus pecados, mas 
para se aproximar dos doentes e endemoninhados e 
os libertar do seu sofrimento. 

Olhando a vida a e obra de Jesus, podemos 
aprender, com o seu modo de agir, duas dimensões 
importantes da acolhida: a Dimensão Pessoal, onde 
Jesus acolhe a pessoa com toda a sua história, com o 
seu modo de ser e de viver e a Dimensão social, onde 
a acolhida de Jesus tem também o objetivo de reinte-
grar a pessoa à sociedade, para que volte a viver em 
comunhão com os demais. 

A acolhida deve resgatar o valor da pessoa e fazê-la 
sentir-se útil dentro da comunidade cristã e da socieda-
de. Por outro lado, mostrar que a comunidade é lugar 
de acolhimento, de partilha, de comunhão, de perdão, 
animada pelo amor. Essa era sempre a atitude de Jesus, 
e deve ser também a nossa, diante dos marginalizados 
e excluídos da sociedade.

Em sua mensagem para a Quaresma deste ano, 
o Papa Francisco também exorta a necessidade de 
vermos o outro como um todo, numa atitude acolhe-
dora e misericordiosa, em todas as suas dimensões, 
olhando profundamente para o outro e para nós mes-
mos. Segundo o Papa “a misericórdia de Deus trans-
forma o coração do homem e faz-lhe experimentar 
um amor fiel, tornando-o assim, por sua vez, capaz 
de misericórdia. (...) Se, por meio das obras corporais, 
tocamos a carne de Cristo nos irmãos e irmãs neces-
sitados de ser nutridos, vestidos, alojados, visitados, 
as obras espirituais tocam mais diretamente o nosso 
ser de pecadores: aconselhar, ensinar, perdoar, admo-
estar, rezar. Por isso, as obras corporais e as espirituais 
nunca devem ser separadas”.

Este é o tem a da Cartilha elaborada pela 
Coordenação Arquidiocesana de Pastoral e 
pela Equipe Executiva do Projeto Arquidio-

cesano de Evangelização (PAE) para discutir 
a prática da acolhida nas comunidades da 

Arquidiocese.
O Pastoral antecipa as principais ideias da 

cartilha para seus leitores.
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“Eis que estou à porta e bato. Se alguém abri-la, Eu en-

trarei e cearei com ele e ele comigo” (Ap 3,20). O amor mi-
sericordioso de Deus é uma enorme porta aberta. Jesus quis 
deixar isto bem claro ao contar as parábolas da misericórdia 
(cf. Lc 15). Também na parábola dos operários da vinha, 
quando chega a hora de fazer o pagamento aos trabalha-
dores, Jesus mostra que misericórdia não é uma questão de 
merecimento e sim de necessidade (cf. Mt 20). O coração 
manso e humilde de Jesus tem lugar para todos, porém, 
abre-se com mais facilidade para os afl itos, os sobrecarrega-
dos com pesados fardos (cf. Mt 11).

Em 2013, avaliando o alcance do Projeto Arquidiocesano 
de Evangelização (PAE 2010-2014), chegou-se à conclusão 
de que dos dois eixos propostos pelo projeto, caminhamos 
bem no eixo Comunidade, mas deixamos muito a desejar 
no eixo Missão. As Diretrizes Gerais da Ação Evangelizado-
ra da Igreja no Brasil  2015-2019 apontam entre as urgências 
fazer que a Igreja esteja em estado permanente de missão. 
Se realmente nossas comunidades se tornaram mais sólidas, 
então deveriam ser missionárias. Ou são missionárias ou 
não são comunidades amadurecidas. 

Às vezes nos consolamos em dizer que “precisamos de 
qualidade, não de quantidade”. Nisto estamos de acordo. 
Porém, se somos poucos de qualidade, em breve nos tor-
naremos muitos... e de qualidade. Jesus está de acordo com 
nosso pensamento, quando diz que o Reino de Deus é como 
o fermento (pouco) que a mulher mistura na farinha (mui-
to), até que tudo fi ca fermentado (cf. Mt 13). Será que so-
mos fermento de validade vencida? 

Nunca é tarde para mudar de opinião e fazer o bem. O 
pai mandou seu fi lho ir trabalhar na vinha: ele disse que iria, 
mas não foi. Mandou o outro fi lho: ele disse que não que-
ria. Mas, pensou um pouco, mudou de opinião e foi (cf. Mt 
21). Há tempo, a gente (a Igreja!) vem pensando que quem 
quiser se “salvar”, que vá à igreja. Ultimamente o Papa Fran-
cisco e o Projeto de Evangelização da Arquidiocese de Ma-
riana vêm mostrando outro caminho, aliás, vem apontando 
o caminho: Insistem numa “Igreja em saída”. 

Sair do comodismo, do egoísmo, do individualismo... e 
ir ao encontro do irmão e da irmã. Acolher à maneira de Je-
sus: ir ao encontro das pessoas. Daquelas pessoas que estão 
chegando de mudança para a rua da gente, para nossa vizi-
nhança. Ir ao encontro das pessoas onde elas se encontram. 
Fazer parte da vida dos outros, não para se “intrometer”, 
mas para se conhecerem, conviver, convidar para a partici-
pação na comunidade, amar e caminhar juntos. 

Missão supõe acolhida. Não só acolher o que chega, mas 
também acolher o que não sai, não vem, não quer comum-
-unidade. O amor faz ponte. A atenção enche de fl or o ca-
minho e carinho desfaz os preconceitos. Num mundo mar-
cado pela violência, diz acertadamente Mahatma Gandhi: 
“Não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho”. 

Como nossas lideranças comunitárias tratam mal as pes-
soas em nome de leis, normas, diretrizes!... Perdemos as 
pessoas que nos procuram. E nos procuram por acreditar 
que somos pontes para chegarem a Deus. Estão fora da co-
munidade, estão “por fora” das normas, mas estão dentro 
dos planos de Deus, porque Deus está dentro delas. 

Graças a Deus que nossa Arquidiocese terá um Projeto 
de Acolhida. Que ele seja bem acolhido por todos nós! Que 
o estudemos com carinho! Que façamos um plano como 
colocá-lo em prática em nossa ação pastoral. O êxito deste 
projeto depende de cada um de nós, de mim e de você, que-
rido leitor, querida leitora. Vi escrito em algum lugar: “Não 
vá à minha frente. Pode ser que eu não o queira seguir. Não 
venha atrás de mim. Pode ser que eu não saiba liderar. Va-
mos juntos, lado a lado e, juntos, faremos o caminho”.  

Abrir a porta da m
isericórdia é acolher

Pe. Luiz Faustino dos Santos
Miranda do Norte, MA

A acolhida na perspectiva cristã e eclesial deve ser compreendida sob dois as-
pectos: receber bem a pessoa que vem até nós e ir ao encontro da pessoa. 

Para que isso aconteça, alguns obstáculos precisam ser superados, como o ego-
centrismo (quando a pessoa está mais preocupada consigo mesma do que com o 
outro), a indiferença, o comodismo (que faz com que fi quemos espetando que o 
outro venha ao nosso encontro), o preconceito e a inveja.

Onde acolher?
Devemos sempre observar bem o lugar onde acolhemos. O primeiro e funda-

mental lugar da acolhida deve ser o coração de cada um de nós. A pessoa que 
tem o coração aberto para acolher, saberá tratar bem a todos em qualquer lugar e 
em qualquer ocasião. Para aqueles que vêm ao nosso encontro, os nossos espaços 
eclesiais devem ser lugares em que a prática da boa acolhida seja a nossa marca 
registrada. 

Como acolher?
O grande modelo de acolhimento para os cristãos é Jesus Cristo. Devemos aco-

lher como Ele acolheu, sem pré-julgamentos, sem discriminação, sem distinção, 
mas sempre com muito amor. Além disso, devemos dar toda a atenção para a pes-
soa enquanto estivermos com e diante dela. Dom Luciano Mendes afi rmava que 
“quando estamos com uma pessoa, devemos ser todo dela”. Portanto, ao acolher 
uma pessoa, devemos estar inteiramente presentes diante dela, de modo que ela 
perceba que aquele tempo é reservado exclusivamente para ela e que está sendo 
tratada como única naquele momento, com todo respeito, amor e carinho. Muitas 
vezes, por causa do acúmulo de atividades, não conseguimos dar a atenção devida 
às pessoas que nos procuram e não temos nem mesmo o tempo necessário para 
atendê-las. 

Os Agentes da pastoral da acolhida
Os agentes da pastoral da acolhida devem ser todos os cristãos e cristãs católi-

cos. Cada um, independentemente da vocação e missão assumidas, é chamado a ser 
um agente da acolhida, recebendo bem os que frequentam as comunidades e indo 
ao encontro de todos, sobretudo, dos que se afastaram motivados por situações di-
versas. Cada membro de pastoral, movimento, cada coordenador de comunidade, 
cada cristão leigo deve assumir a acolhida como um aspecto fundamental da sua fé.

Na comunidade eclesial, os que exercem algum serviço ou ministério têm res-
ponsabilidade dobrada na prática de acolher bem. É o caso, em primeiro lugar, 
dos ministros ordenados: bispo, padres, diáconos. Como dói ouvir relatos de que 
alguém se afastou da Igreja porque foi tratada de maneira grosseira ou autoritária 
por um ministro ordenado! Como é decepcionante chegar à casa paroquial e a 
campainha estar desligada, telefonar e não ser bem atendido, perguntar e não ter 
respostas satisfatórias, enviar um e-mail e nunca receber uma resposta, solicitar 
uma audiência e ter que “esperar sentado para não se cansar”.

Para não esquecer
Nosso esforço de ir ao encontro dos irmãos e irmãs para acolhê-los e falar-lhes 

do amor de Deus deve se inspirar na palavra do Papa Francisco que insiste em ser-
mos uma Igreja em saída, misericordiosa e com portas abertas para receber a todos. 
“Muitas vezes, agimos como controladores da graça e não como facilitadores. Mas 
a Igreja não é uma alfândega; é a casa paterna onde há lugar para todos com sua 
vida fadigosa” (EG 47). Nosso jeito de acolher revele a todos esta verdade.

*Todas as paróquias da Arquidiocese de Mariana receberão um exemplar da Car-
tilha sobre “Acolhida ”. Mais exemplares poderão ser adquiridos na Gráfi ca e Editora 
Dom Viçoso pelo telefone (31) 3557-1233 ou pelo e-mail edv@grafi cadomvicoso.com.
br.

Construindo nossa acolhida
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A Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB) apresentou, 
em dezembro, o Estudo 108 que traz 
o tema “Missão e Cooperação Mis-
sionária”. Fruto de várias reuniões do 
Conselho Missionário Nacional (Co-
mina), o texto foi discutido e apro-
vado pela Assembleia do organismo, 
ocorrida em março de 2015, como 
também pelo Conselho Permanente 
da CNBB, no último mês de outubro.

O Estudo 108 oferece elementos 
para uma reflexão sobre a missão, 

novo documento da CnBB discute Cooperação Misssionária

O encontro entre o Papa Francisco e 
o Presidente da República Islâmica do 
Irã, Hassan Rohani, confirmou a von-
tade da Santa Sé de dialogar com todos 
para favorecer a paz e a reconciliação 
no mundo e em especial na região do 
Oriente Médio. O Irã é um país chave 
para a estabilidade na região, e se com-
provou desde os primeiros meses após 
o fim da guerra no Iraque, em 2003, 
quando não se envolveu Teerã nos 
planos de pacificação pós-bélicos, fato 
que contribuiu para que o país caísse 
no caos.

O Vaticano não se viu envolvido 
de forma alguma na longa e delica-
da negociação sobre a energia nucle-
ar iraniana, mas expressou em várias 
ocasiões sua satisfação pelo resultado 
alcançado. Em setembro do ano pas-
sado, diante da Assembleia geral da 
ONU, o Papa Francisco disse: “Uma 
ética e um direito baseados na ameaça 
de destruição mútua – e possivelmente 
de toda a humanidade – são contradi-
tórios e constituem uma fraude a toda 
a construção das Nações Unidas, que 
passariam a ser ‘Nações unidas pelo 

medo e a desconfiança’. É preciso se 
empenhar por um mundo sem armas 
nucleares, aplicando plenamente o 
Tratado de não proliferação, na letra 
e no espírito, para uma total proibição 
destes instrumentos.”.

“O recente acordo sobre a questão 
nuclear em uma região sensível da 
Ásia e Oriente Médio – acrescentou 
– é uma prova das possibilidades da 
boa vontade política e do direito, exer-
citados com sinceridade, paciência e 
constância. Faço votos para que este 
acordo seja duradouro e eficaz e dê os 
frutos desejados com a colaboração de 
todas as partes envolvidas”. E Francis-
co observou, imediatamente depois, 
que “não faltam duras provas das con-
sequências negativas das intervenções 
políticas e militares não coordenadas 
entre os membros da comunidade in-
ternacional”.

Durante a audiência no Vaticano, 
Rohani agradeceu ao Papa Francisco 
por sua linguagem, suas palavras sobre 
a paz e também por não ter deixado de 
denunciar com força e em várias oca-
siões o tráfico de armas e os negócios 

Presidente do irã e as palavras do Papa sobre a paz

O Papa Francisco decidiu fazer uma 
mudança nas rubricas do Missal Roma-
no relativas ao Rito do “Lava pés” conti-
do na Missa da Santa Ceia. De agora em 
diante, entre as pessoas escolhidas pelos 
pastores poderão ser incluídas também 
as mulheres. O Papa explica sua deci-
são numa Carta endereçada ao prefeito 
da Congregação para o Culto Divino e 

a Disciplina dos Sacramentos, Cardeal 
Robert Sarah. Por conseguinte, o refe-
rido Dicastério vaticano emitiu um De-
creto a propósito.

Caridade sem limites
“Expressar plenamente o significado 

do gesto realizado por Jesus no Cenácu-
lo, o seu doar-se ‘completamente’, para 

rito do Lava-pés: mulheres poderão ser escolhidas

que prosperam por trás de certas guer-
ras e do terrorismo fundamentalista 
do chamado Estado Islâmico.

Um segundo aspecto também im-
portante é a mensagem que surgiu do 
encontro entre o Pontífice e o Presi-
dente do Irã: o expoente xiita não só 
pediu ao Papa que rezasse por ele, 

como também teve palavras profundas 

sobre a importância da convivência 
pacífica entre cristãos, judeus e muçul-
manos. “Todos somos flores no jardim 
de Deus”, disse Rohani.

Com informações 
do Instituto HumanitasUnisinos

a salvação do mundo, a sua caridade 
sem limites”. Com estas palavras, o Papa 
Francisco explica, na Carta ao Cardeal 
Sarah, a decisão de modificar a rubrica 
do Missal Romano que indica as pessoas 
escolhidas para receber o “Lava-pés” du-
rante a Missa da Santa Ceia, na Quinta-
-feira Santa.

Incluídas as mulheres
A decisão do Papa, tomada “após 

atenta ponderação”, explica o próprio 
Pontífice, faz de modo que “de agora 
em diante os pastores da Igreja possam 
escolher os participantes para o rito 
entre todos os membros do povo de 
Deus”.

Efetivamente, se antes estes deviam 
ser homens adultos ou jovens, agora – 
explica o decreto da Congregação para 
o Culto Divino – poderão ser quer ho-
mens, quer mulheres, “conveniente-
mente jovens e idosos, sadios e doentes, 
clérigos, consagrados e leigos”, incluídos 
casados e solteiros.

“Esse pequeno grupo de fiéis deverá 
representar a variedade e a unidade de 
cada porção do povo de Deus”, ressalta 

o Dicastério, sem especificar o seu nú-
mero.

Explicar o rito
O Papa recomenda que “seja dada 

aos escolhidos uma adequada explicação 
do significado do próprio rito”. Cabe a 
estes – escreve o secretário da Congre-
gação para o Culto Divino, Dom Arthur 
Roche, num artigo para o L’Osservatore 
Romano – oferecer com simplicidade a 
sua disponibilidade.

“Cabe a quem cuida das celebrações 
litúrgicas preparar e dispor todo neces-
sário para ajudar todos a participar fru-
tuosamente deste momento: a vida de 
todo discípulo do Senhor é memorial 
(anamnesi) do ‘mandamento novo’ ouvi-
do no Evangelho.”

Papa Francisco
Vale recordar que o Papa Francis-

co já realizou o rito do Lava-pés com a 
participação de algumas mulheres, por 
exemplo, na Quinta-feira Santa do ano 
passado, quando celebrou, em Roma, a 
missa da Ceia do Senhor no Cárcere de 
Rebibbia. 

animação e cooperação missionária. 
De acordo com o bispo auxiliar de São 
Luís (MA) e presidente da Comissão 
Episcopal Pastoral para a Ação Missio-
nária e Cooperação Intereclesial, dom 
Esmeraldo Barreto de Farias, o obje-
tivo do texto é “mostrar os elementos 
fundamentais para a reflexão e vivên-
cia da missão a partir dos desafios das 
realidades de hoje, considerando os 
fundamentos trinitários, a busca da 
conversão como Igreja em saída e os 
horizontes que apontam para a pre-

sença evangelizadora junto aos que já 
são batizados e participantes ou aque-
les que participam pouco ou não par-
ticipam da vida eclesial e quem não 
conhece Jesus Cristo”.

Ainda de acordo com o bispo, o estu-
do anima todas as pessoas e grupos que 
buscam iluminar sua vida e sua cami-
nhada levando em conta a fala do Papa 
Francisco. Para o pontífice, a atividade 
missionária “ainda hoje representa o 
máximo desafio para a Igreja” e “deve 
ser a primeira de todas as causas”.

O texto está dividido em dois ca-
pítulos, “A missão” e “A cooperação 
missionária”. “Sabendo que a missão 
da Igreja é universal, a última parte 
do estudo mostra como a animação 
e cooperação missionárias podem e 
devem se concretizar nas paróquias, 
dioceses, regionais e em nível nacio-
nal”, acrescenta dom Esmeraldo.

O Estudo 108 está disponível nas 
Edições CNBB: www.edicoescnbb.
com.br

Fonte: CNBB
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Para refl etir com seu grupo ou equipe pastoral

1. Para nós, hoje, o que signifi ca celebrar um Ano Santo ou Ano 
Jubilar?

2. O que podemos fazer para que nossas comunidades tomem 
consciência do signifi cado e da importância do Ano Santo que 
estamos celebrando?

3. Que gestos concreto s podemos ter para que os distantes e ex-
cluídos sintam aberta a porta no nosso coração para acolhê-los?

1. Para nós, hoje, o que signifi ca celebrar um Ano Santo ou Ano 

Ano Jubilar: Origem e Signifi cado
A palavra Jubileu vem do he-

braico “yobel” e faz alusão ao chi-
fre do cordeiro. Signifi ca “soado de 
trombeta”, que era um instrumento 
feito do chifre do carneiro com o 
qual se extraía uma nota musical 
longa e aguda, usada para  anunciar 
o Ano do Jubileu. Na língua latina, 
a palavra usada é “Jubilum” que sig-
nifi ca “júbilo, grito de alegria”. 

O Jubileu hebraico era tão im-
portante, que o povo o comemo-
rava em grandes solenidades, pois 
era   considerado o ano de resgate. 
Nele eram observados preceitos 
tais como o repouso da terra e o 
descanso dos trabalhadores, a li-
berdade de escravos, o resgate de 
propriedades das  famílias, dívidas 
eram perdoadas...Caracterizava-se 
por três grandes obrigações: abs-
tenção de qualquer trabalho agrí-
cola; liberdade incondicional para 
todo escravo hebreu; devolução de 
todos os campos aos seus proprie-
tários originais.

Tanto no Antigo quanto no 
Novo Testamento, encontramos 
referências a esta celebração. Em 
Levítico 25,10   lemos as palavras 
do próprio Deus a Moisés:  “Santi-
fi careis o quinquagésimo ano,  pro-
clamando na vossa terra a liberda-
de de todos os que a habitam. Este 
ano será para vós jubileu: cada um 
de vós voltará à sua propriedade e à 
sua família”. O Evangelho de Lucas 
apresenta o momento em que Je-
sus lê a passagem do Profeta Isaías: 
“O Espírito do Senhor está sobre 
mim, porque me ungiu; e enviou-
-me... para publicar o ano da graça 
do Senhor” (Lc. 4,18-19). Este ano 
da graça nada mais é do que o ano 
jubilar.

Jubileu na Igreja
A Igreja iniciou a tradição do 

jubileu com o Papa Bonifácio VIII, 
em 1300. O Papa Alexandre VI, no 
Jubileu de 1500,acrescentou um 

novo rito: a abertura da Porta San-
ta, na  Basílica de São Pedro, que 
se  tornou um acontecimento im-
portante do Ano Santo até os nos-
sos dias.

A partir de 1475, o Papa Sis-
to IV determinou a celebração a 
cada 25 anos, a fi m de que todas as 
gerações pudessem participar de 
pelo menos um jubileu. A partir 
daí, entrou em uso a signifi cativa 
denominação de “Ano Santo”, que 
chegou até nós. O Ano Santo que 
a Igreja, hoje, nos propõe, consiste 
num perdão geral, uma indulgên-
cia aberta a todos, e na possibi-
lidade de renovar a relação com 
Deus e o próximo. Até hoje, foram 
celebrados 26 anos santos ordiná-
rios. O último foi o Jubileu do Ano 
2000. 

Os sinais
O jubileu tem alguns sinais visí-

veis que nos ajudam no propósito 
interior de conversão do coração a 
Deus e aos irmãos. São três os prin-
cipais:

1. A PORTA SANTA: Indica 
que, durante o Jubileu, nos é ofere-
cido “um caminho extraordinário”, 
por onde entramos, com destino à 
salvação: caminho de penitência, 
conversão, reconciliação e celebra-
ção do amor e da bondade de Deus.

2. PEREGRINAÇÃO: “A pe-
regrinação é um sinal peculiar no 
Ano Santo, representa o caminho 
que cada pessoa realiza na sua exis-
tência. A vida é uma peregrinação 
e o ser humano é viajante, um pere-
grino que percorre uma estrada até 

 

Pe. José Geraldo de Oliveira
Presidente Bernardes, MG

ano santo da Misericórdia
Neste Ano Santo da Misericór-

dia, o Jornal Pastoral, em sua pá-
gina Formação Continuada, tra-
rá uma série de estudos referen-
tes a este tema, para ajudar seus 

leitores a compreenderem melhor 
o signifi cado do Jubileu na vida 
da Igreja, a melhor maneira de 

vivenciá-lo na comunidade cristã 
e o signifi cado do Jubileu da Mi-
sericórdia proclamado pelo Papa 

Francisco.

à meta desejada” (Papa Francisco).
3. INDULGÊNCIA: “No sa-

cramento da Reconciliação, Deus 
perdoa os pecados, que são ver-
dadeiramente apagados; mas o 
cunho negativo que os pecados 
deixaram nos nossos comporta-
mentos e pensamentos permanece. 
A misericórdia de Deus, porém, é 
mais forte também do que isso. Ela 
torna-se indulgência do Pai que, 
através da Esposa de Cristo, alcan-
ça o pecador perdoado e liberta-o 
de qualquer resíduo das consequ-
ências do pecado, habilitando-o 
a agir com caridade, a crescer no 

amor em vez de recair no pecado” 
(Papa Francisco).

Ano Santo Extraordinário
Além dos jubileus ordinários, 

o Papa pode também convocar a 
Igreja para um jubileu extraordiná-
rio, com um motivo especial, como 
é o Ano Santo da Misericórdia. É 
“um Jubileu temático, que assenta 
fortemente no conteúdo central da 
fé e pretende recordar à Igreja a sua 
missão prioritária de ser sinal e tes-
temunho da misericórdia em todos 
os aspectos da sua vida pastoral” 
(Dom Rino Fisichella).
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Quarta-feira de Cinzas (10/2):
Leituras bíblicas: Jl 2,12-18 / Sl 50 / 
2Cor 5,20 – 6,2 / Mt 6,1-6.16-18.

Com esta celebração damos iní-
cio à grande caminhada quaresmal, 
rumo à Páscoa do Senhor, que é 
também a nossa páscoa. A marca 
registrada deve ser o esforço de con-
versão. Rasgar, não as vestes, mas o 
coração. Dedicar-se à prática do je-
jum, da abstinência, da oração, da 
caridade fraterna.

Não é preciso ‘inventar’ muita 
coisa para a celebração. O próprio 
rito das cinzas já é muito rico e sim-
bólico. Pode-se levar na procissão de 
entrada uma cruz maior, com um 
pano branco nos braços, o cartaz da 
Campanha da Fraternidade e as cin-
zas. Valorizar mais o silêncio. O rito 
da imposição das cinzas substitui o 
ato penitencial.

1º Domingo da Quaresma (14/2):
Leituras bíblicas: Dt 26,4-10 / Sl 90 
/ Rm 10,8-13 / Lc 4,1-13.

Durante todo o tempo da Qua-
resma, é importante trabalhar a fal-
ta, o vazio, o despojamento. Que fi-
que bem forte a ideia do deserto, da 
sobriedade. Assim, a Igreja orienta 
para que se evitem flores na orna-
mentação, não se cante o ‘Glória’ e o 
‘Aleluia’, que os instrumentos sejam 
usados com moderação.

A liturgia de hoje nos convida a 
valorizar a Palavra de Deus, força 
que nos ajuda a vencer as tentações 
do egoísmo e do consumismo. Dar 
destaque à mesa da Palavra e à pro-
clamação dos textos bíblicos.

2º Domingo da Quaresma (21/2):
Leituras bíblicas: Gn 15,5-12.17-18 
/ Sl 26 /Fl 3,17 – 4,1 / Lc 9,28b-36.

Podemos usar três palavras na li-
turgia: ‘desfiguração’, provocada pelo 
pecado e pela miséria, que deturpam 
a imagem de Deus que há em nós; 
a ‘transfiguração’, que vem pelo per-
dão, pela reconciliação, pela graça; e 

a ‘configuração’, que é consequência 
da nossa comunhão com Deus e do 
esforço para termos os mesmos sen-
timentos de Jesus Cristo.

Pode-se substituir o ato peniten-
cial pela aspersão. Convidar a as-
sembleia a ficar de joelhos e ir se le-
vantando à medida que é aspergida.

3º Domingo da Quaresma (28/2):
Leituras bíblicas: Ex 3,1-8a.13-15 / 
Sl 102 / 1Cor 10,1-6.10-12 / Lc 13,1-
9.

O ambiente pode ser preparado 
com um arbusto ou um galho seco. 
No arbusto, uma bíblia apoiada por 
um papel celofane vermelho, cor de 
fogo. Ao lado, um par de sandálias 
bem usadas.

Quem for proclamar a primeira 
leitura, ter o cuidado de se preparar 
bem e proclamar com ênfase, sobre-
tudo a parte em que Deus fala a Moi-
sés: “Eu vi a aflição do meu povo...”.

4º Domingo da Quaresma (6/3):
Leituras bíblicas: Js 5,9a.10-12 / 
Sl33 / 2Cor5,17-21 / Lc 15,1-3.11-32.

Convertei-vos e crede no evangelho

A celebração de hoje é momento 
propício para se trabalhar a proposta 
do Ano da Misericórdia. O evange-
lho de Lucas é uma das mais belas 
páginas para expressar “o rosto da 
misericórdia do Pai”. Deus não olha 
o passado, mas sempre o presente, 
na perspectiva do futuro. Não para 
no pecado, mas aponta para o per-
dão e a reconciliação. Nossa vocação 
é estar na casa do Pai e conviver de 
maneira fraterna com os irmãos.

Na procissão de entrada, levar 
um cartaz ou banner do Jubileu da 
Misericórdia. Pode-se também levar 
os símbolos que aparecem no evan-
gelho: uma túnica nova, sandália, 
anel, pão e vinho. Dar mais ênfase ao 
ato penitencial, com uma boa refle-
xão e aspersão, cantando: “banhados 
em Cristo, somos uma nova criatu-
ra”, como diz a segunda leitura.

5º Domingo da Quaresma (13/3):
Leituras bíblicas: Is 43,16-21 / Sl 
125 / Fl 3,8-14 / Jo 8,1-11.

Preparar o ambiente com algo 
que lembre o deserto, com areia, pe-

dras, cactos, mas com um caminho 
verde pelo meio e uma fonte de água 
cristalina. Pode-se trabalhar a figura 
da pedra, que serve de tropeço ou de 
construção. Foi da pedra que Deus 
fez jorrar água para saciar a sede 
do povo no deserto. É a pedra que 
expressa o ódio, a hipocrisia, a into-
lerância dos mestres da lei e dos fa-
riseus. É mais fácil atirar pedras que 
converter um coração petrificado.

Chamar também a atenção para 
a CFE, que nos convida a cuidar da 
“Casa comum”, que é nosso planeta, 
mas, sobretudo, cuidar da casa de 
Deus, que é o ser humano. É preciso 
fazer acontecer o direito e a justiça, a 
fim de que corram como um rio que 
passa em nosso meio e gera vida.

Obs.: Temos três músicas sobre o Ano 
da Misericórdia, feitas em parceria 
com o Pe. Sala. Se alguém tiver inte-
resse, faça contato pelo e-mail abaixo, 
que enviaremos as letras com partitu-
ras e o áudio.
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celebrando a quaresma

Pe. José Antônio de Oliveira
Cristiano Otoni e Queluzito / MG

Vera Maria Moraes Fontes
Paróquia N. Sra da Assunção

Barbacena/MG

Toda festa exige preparação. E, 
quanto mais importante é a festa, 
mais se prepara. A Páscoa é, para 
nós cristãos, a festa por excelência. 
Por isso é construída ao longo de 
cinco semanas.

 É um tempo de deserto, peni-
tência, conversão, caminho em di-
reção à Vida, como foi para o Povo 
de Israel ao sair do Egito. Tempo de 
superar as tentações, como Jesus 
antes da missão. Tempo de purifi -
cação, como no dilúvio. E também 
da experiência forte da presença de 
Deus, como aconteceu a Moisés, no 
Sinai, e a Elias, no Horeb. Em todos 
esses episódios aparece o número 
quarenta. Daí, “Quaresma”.

O ‘deserto’ nos leva à experiên-
cia da transitoriedade, da falta, da 
privação e da provação. É hora de 
combater com mais empenho as 
tentações do cansaço, do desânimo, 
da idolatria, da impaciência, do 
egoísmo. Momento propício para ir 
ao encontro das armas que podem 
garantir a vitória: a graça amorosa 
de Deus, a Palavra, a Eucaristia, o 
jejum, a penitência, a mortifi cação, 
o silêncio, a oração. O sacramento 
da Reconciliação deve ser bem va-
lorizado e celebrado.

Muitos temem que a Campanha 
da Fraternidade abafe o sentido, a 

 “Eu sonho ver o pobre, 
o excluído, sentar-se à mesa 
da fraternidade, governo e 
povo trabalhando unidos, 
na construção da nova so-
ciedade” (Adenor Leonardo 
Terra e Pe.  José Antônio de 
Oliveira, sacerdote de nossa 
Arquidiocese,  são os autores 
da música escolhida como o 
Hino da Campanha da Fra-
ternidade 2016).  Nessa pers-
pectiva somos motivados a 
viver mais um momento rico 
de fé e compromisso cristão. 
Neste tempo de refl exão, 
cujo objetivo é a transforma-
ção da nossa vida, creio que 
uma espiritualidade que não 
gera vida e transformação 
não é autenticamente cristã. 
Não somente a minha vida, 
os meus interesses, mas o de 
todos, ou seja, o bem comum 
de todos os irmãos, a socie-
dade. 

Assim, o tema escolhido 
para a refl exão na Campanha 
da Fraternidade Ecumênica 
2016 é “Casa comum, nossa 
responsabilidade” e o lema 
“Quero ver o direito brotar 
como fonte e correr a justiça 
qual riacho que não seca” do 

livro de Amós 5.24. A proposta está 
em sintonia com a Encíclica Lauda-
to Si do Papa Francisco. Nesse tema 
e lema, duas dimensões básicas para 
a subsistência da vida são abarcadas a 
um só tempo: o cuidado com a criação 
e a luta pela justiça, sobretudo dos pa-
íses pobres e vulneráveis. Nessa Cam-
panha da Fraternidade Ecumênica, 
a Igreja “quer instaurar processos de 
diálogos que contribuam para a refl e-
xão crítica dos modelos de desenvol-
vimento que têm orientado a política 
e a economia”, explica a coordenação 
geral, representada pelo bispo da Igre-
ja Anglicana e presidente do Conic, 
dom Flávio Irala, e a secretária-geral, 
pastora Romi Márcia Bencke. 

Recebemos inspiração a partir do 
profeta Amós que afi rma em seu texto 
que a situação social do povo é im-
portante para Deus, e que o culto se 
torna vazio e mentiroso se as pessoas 
vão aos templos, oferecem sacrifícios 
para Deus, mas permitem que a injus-
tiça degrade a vida dos pobres, fi lhos 
amados e fi lhas amadas de Deus. O 
profeta Amós deixa bem claro que a 
fi delidade a Deus, tem tudo a ver com 
o cuidado que temos que ter, uns com 
os outros e com os dons da natureza. 
O texto destaca questões como o caos 
social, o rompimento das relações 
afetivas e da relação com Deus. Como 

lema da Campanha, a proposta é que 
as pessoas repensem suas vidas e mu-
dem suas atitudes em prol do bem co-
mum. Importante ressaltar que a re-
fl exão da Campanha da Fraternidade 
se inicia na quaresma, que é um tem-
po forte de oração, penitência e cari-
dade como exercícios de conversão. 

É, principalmente, um tempo em 
que nos preparamos para viver a Pás-
coa, ressurreição e vida nova em Cris-
to Jesus e, que recebemos a missão de 
refl etir de maneira mais profunda, 
inspirada nos quarenta anos em que o 
povo de Deus viveu no deserto se pu-
rifi cando para entrar na Terra Prome-
tida e os quarenta dias em que Jesus 
viveu no deserto antes de iniciar sua 
missão na vida pública. 

A oração, o jejum e a esmola são os 
elementos fundamentais da espiritu-
alidade quaresmal. Somos chamados 
na Escuta da Palavra de Deus, na par-
ticipação nos Sacramentos e na vida 
comunitária a atualizar o mistério de 
Cristo e Sua salvação na vida da Igreja 
hoje. Tais atitudes são fundamentais 
para que possamos ter um olhar mi-
sericordioso, capaz de comprometer-
-se com questões que envolvem a vida 
do povo. 

Nesse ano somos motivados a refl e-
tir sobre políticas públicas que visem  
cuidado com e para todos; somos 

motivados a pensar no desperdício e 
em nossa produção de lixo. Lembrar 
com amor dos valores primordiais 
da vida, da partilha, do respeito, da 
igualdade dos valores cristãos, pois 
“cidadãos bem formados e fi rmes nas 
hierarquias de valores não se deixam 
vencer pelos mecanismos da injustiça, 
que gera corrupção”. Não queremos 
ser conhecidos como um país de cor-
ruptos. Somos convocados a provocar 
uma atitude positiva do Estado, ou 
seja, nos governantes para que todos 
tenham, com dignidade e trabalho, a 
satisfação de suas necessidades pesso-
ais e comunitárias. 

Temos que crescer no diálogo, pro-
movendo a reconciliação, o perdão, 
que é uma virtude cristã, exercitar a 
capacidade de promover o outro nas 
suas qualidades e diferenças, ajudan-
do-o a sair da margem de nossa socie-
dade. Enfi m, somos convidados para 
que nos exercícios da Via-Sacra, nas 
celebrações, nos grupos de orações e 
círculos bíblicos, iluminar com a nos-
sa fé os nossos compromissos cristãos, 
testemunhando a certeza da presença 
amorosa de Deus que quer vida em 
abundância para todos. Amém.

proposta, o clima quaresmal. Mas 
pode ser também uma grande con-
tribuição no sentido de se buscar 
uma fé mais encarnada em nossa 
realidade. Neste ano, o tema está 
em sintonia com a Laudato Si, do 
Papa Francisco, chamando a aten-
ção para o cuidado da mãe terra, a 
defesa da justiça e do direito.

Com a Quarta-feira de cinzas, 
logo na abertura da Quaresma, vem 
o apelo: “Convertei-vos, e crede no 
Evangelho!”. Essa deve ser uma das 
marcas dessa caminhada rumo à 
Páscoa: o esforço de conversão, de 
se voltar para Deus, e a fé como 
adesão a Jesus Cristo e seu projeto 
do Reino. 

Os domingos falam da luta con-
tra as tentações (1º domingo), o 
esforço de nos transfi gurarmos (2º 
domingo) e dar bons frutos (3º do-
mingo). E, dentro do espírito do 
Jubileu, ensinam a misericórdia (4º 
domingo) e o perdão (5º domingo). 
É preciso saber aproveitar a grande 
riqueza dos textos bíblicos escolhi-
dos para esse Tempo.

A CFE oferece também vários 
subsídios: Via-Sacra, Vigília Euca-
rística e Celebração da Misericór-
dia, Folhetos Quaresmais, Encon-
tros Catequéticos, Fraternidade 
Viva, Celebrações Ecumênicas etc.



JORNAL PAS  ORAL Fevereiro/2016

arte, fé e cultura12

A linha, a cor, o ponto, o tecido, o desenho 
e o sentimento são elementos presentes na arte 
de bordar. E desta arte, feita por mãos firmes e 
carinhosas, nascem inúmeras peças na cidade 
de Barra Longa. A cidade, que foi invadida pela 
lama da barragem de Fundão, acolheu junto 
com os bandeirantes, por volta do ano de 1701, 
os bordados e o artesanato, que hoje fazem parte 
da cultural local.

“Uma peça bordada tem muito valor pela 
expressão dos sentimentos e cores”, afirma Car-
mem Lúcia Ferreira, uma das bordadeiras mais 
conhecidas na cidade. “Há várias maneiras 
de expressão da arte e o bordado é uma delas. 
Quando se borda, há um estudo interno dos 
sentimentos para depois colocar as cores, esco-
lher o tecido, o que deverá ser produzido, como 
e o que bordar no momento. Tudo depende dos 
sentimentos, do momento, ou quando já rece-
be os tecidos riscados para bordar. Neste caso, 
percebe-se o sentimento do outro. A arte vem da 
alma. Uma peça bordada tem muito valor pela 
expressão dos sentimentos e cores”, ressalta Car-
mem.

Associação de bordadeiras
Com o passar dos anos essa arte foi ganhando 

novos traços e em 2003 um grupo de mulheres 
da cidade fundou a Associação Barralonguense 
de Bordadeiras e Artesãos (ABBA). “No início, 
eram várias mulheres, mas, aos poucos, algumas 
conseguiram se tornar independentes e criar seu 
próprio negócio. Hoje o número está reduzido 
a 13 pessoas. A porcentagem de mulheres bar-
ralonguenses que dependem dos bordados para 
complementar a renda familiar é muito grande. 
Supõe-se uma média de 65% a 70% de borda-
deiras. É cultural, é familiar”, explica Carmem 
Lúcia.

Sem fins lucrativos, a ABBA tem o objetivo 
de criar oportunidades para geração de emprego 
e renda, principalmente para as mulheres bar-
ralonguenses, tanto da zona urbana quanto da 
zona rural. “Muitas vezes é necessário contratar 
ou terceirizar os serviços das mulheres da zona 

Linhas e cores que dão vida à arte de bordar

rural, elas fazem bordados à mão e à máquina”, 
conta.

Jogos de cama, mesa e banho bordados em 
richellieu, ponto cruz, matiz, bainhas simples 
e trabalhadas, os famosos e conhecidos ponti-
nhos, bem como o bordado em peças de vestu-
ário, especialmente para batizado, estão entre 
as especialidades das artistas que traduzem em 
seus bordados a cultura e a tradição local.

Sem um espaço próprio, o grupo utiliza um 
local cedido, sem taxa de aluguel, por um par-
ceiro de vários anos, o senhor Clodomiro Car-
neiro. Neste local, ficam guardadas todas as pe-
ças já produzidas e a matéria prima para novas 
produções. Lá as associadas se reúnem para 
discutir todos os assuntos referentes à ABBA.  
Segundo Carmem, geralmente elas bordam em 
casa, mas há os dias de cada uma ficar no espaço 
para visitação ou vendas. A maior parte dos pro-
dutos é vendida em feiras, realizadas em vários 
estados do país.

vida que segue
Atualmente a produção está parada e uma das 

causas foi a tragédia do dia 5 de novembro, que 
afetou a produção de flores. “Os ramos utilizados 
para a confecção nascem perto do rio, nas partes 
baixas dos pastos, e agora é impossível recolhê-los. 
As associadas que trabalham com as flores, estão 
paradas, elas não têm como produzir. Na realida-
de, todas as associadas foram atingidas diretamen-
te. Vamos nos reunir para encontrar soluções e es-
tratégias de vendas”,  explica Carmem Lúcia.

Os produtos da Associação não foram atingi-
dos com o rompimento da barragem, pois estão 
em um ponto alto da cidade. O grupo, que tem 
vários parceiros, entre eles o SEBRAE e a pre-
feitura de Barra Longa, espera voltar a produzir 
o quanto antes. Afinal, o bordado, patrimônio 
cultural, não só faz parte da cultura, mas é tam-
bém um importante transformador social e eco-
nômico na vida dessas mulheres que dão cores e 
sentimentos aos tecidos que tocam.


