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Mesmo com o clima de incerteza, moradores de Barão de
Cocais, na Região Pastoral Mariana Norte, estão se unindo e
criando iniciativas para melhorar a autoestima das pessoas e
mostrar que a cidade tem muita
fé, alegria e potencial para se
desenvolver.
Páginas 4 e 5
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Editorial
Mineração e seus impactos
A atividade minerária, desde os primórdios da
história do Brasil, sempre chamou a atenção pela famigerada exploração dos recursos naturais. O modelo predatório sempre procurou a apropriação do
meio, do solo e do subsolo e a ganância desenfreada
por obter o lucro a qualquer custo, mesmo que isso
demande na destruição e devastação da vida ambiental, natural e humana. A matriz hidrelétrica potencializa o uso indiscriminado da água em benefício
das grandes empresas, enquanto as comunidades
humanas ficam desabastecidas e reféns de grandes
grupos econômicos que administram os recursos hídricos e naturais. Não se coloca a conta dos impactos
sobre a natureza. Falta fiscalização e as licenças para
projetos extrativistas costumam ser aprovadas sem
maiores estudos e responsabilidade social. Pior que
se fala em flexibilizar tais licenças em nome do desenvolvimento econômico!!!
A cadeia produtiva utiliza e depõe contra o trabalho humano e contra os seres existentes na natureza, isto é, os micro-organismos e a vida animal e
ambiental. Sabe-se que a mineração tem vida útil e é
finita e limitada, o que leva a pensar na falta de transparência de informações pertinentes. O consumismo advindo da economia de mercado e a tecnologia
extrativista geram incógnita quanto à sobrevivência
futura da humanidade.
A expansão minerária no mundo tornou trágica
a realidade porque "tudo depende da mineração":
o crescimento do PIB nem sempre com desenvolvimento social; a corrupção generalizada da classe
política com os interesses privados; a capitalização
como finalidade empresarial em detrimento dos pobres; aumento acelerado da pobreza e da miséria; polarização entre a maioria de indigentes e a pequena
minoria super-rica; sacrifícios incontáveis às populações (observe o que ocorre em Mariana, Congonhas,
Brumadinho, Barão de Cocais, Itabirito e regiões exploradas); a urbanização cultural e consumista.
Soma-se a questão avassaladora das barragens
que, aqui e acolá, destroem o sono e a vida de todas as pessoas atingidas em seus direitos e sua sobrevivência digna. Como ecoava a IV Romaria das
Águas e da Terra da Bacia do Rio Doce: Nossa Casa
Comum "Vão-se os bens da Criação, ficam miséria e
destruição! E agora, José?". Não se aguenta mais tanta subserviência a um modelo devastador que conta
com barragens perigosas e criminosas, como vem
acontecendo no cenário desolador.
O intrépido Papa Francisco tem sido a grande voz
e liderança mundial que lembra as questões éticas do
desenvolvimento humano e social. A luta e formação
do MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens)
na conscientização das comunidades pelos seus direitos têm colaborado na visão renovada e libertadora. Vislumbra-se o Sínodo da Amazônia, convocado
pelo Papa Francisco, e o Fórum Social pela Vida da
Arquidiocese de Mariana na conjuntura atual para o
novo olhar da vida que se defende. A Casa Comum
clama por justiça e respeito!

Palavra do pastor
Dom Airton José dos Santos
Arcebispo Metropolitano de Mariana

Pastoral Familiar:
nossa grande riqueza e grande desafio
Aconteceu o V Congresso da Pastoral
Familiar de nossa Arquidiocese de Mariana, nos dias 21, 22 e 23 de junho deste ano,
na Paróquia Nossa Senhora da Conceição,
em Piranga, tendo como tema central: "Família, compromisso com a vida, uma luz
para a sociedade" e lema: "Ai de mim se
eu não anunciar o Evangelho" (1Cor 9,16).
Como se pode destacar do Tema e do
Lema do Congresso, o mesmo teve a preocupação de buscar novos caminhos para a
evangelização das famílias em nossa Igreja
Particular, em sintonia com o que foi definido na Assembleia Anual de Pastoral
ocorrida em 2018, ou seja, tomar como
desafio pastoral, para toda a Arquidiocese, a periferia Família, como prioridade
para o ano de 2020.
O V Congresso da Pastoral Familiar
aconteceu a partir de três eixos de reflexão: Espiritualidade, Formação e Motivação, tendo como objetivo impulsionar os
trabalhos da Pastoral Familiar, iluminados
pelas reflexões apresentadas.
Neste artigo quero destacar, a partir das
indicações práticas surgidas no Congresso, pontos fundamentais da ação evangelizadora em prol das famílias de nossa
Arquidiocese.
1°. A formação dos agentes da Pastoral Familiar de nossa Arquidiocese.
a) Insistir na formação dos Fiéis Leigos, agentes da Pastoral Familiar, para que
sejam testemunhas vivas do amor de Deus
para com seu povo. Por isso, estes agentes
são, em primeiro lugar, os casais católicos.
Eles são a garantia de que o ensinamento
da Igreja sobre o Matrimônio e a Família
tem valor e se apresenta como um anúncio profético para os nossos dias. Por isso,
somos provocados a encontrar os meios
adequados e eficientes para evangelizar a
juventude, os casais e as famílias quanto a
santidade do Sacramento do Matrimônio
e das famílias. Estes são os desafios da formação, para a Vida Sacramental e para a
Vida de Oração Conjugal e Familiar.
b) Capacitar para a escuta e compreensão das famílias para apresentar-lhes a riqueza e a santidade que vem do Evangelho
e do ensinamento da Igreja, sobre suas vidas.
c) Este é o grande desafio para todos
nós: escutar e compreender. São duas ati-

tudes práticas e ativas em prol das famílias. Por isso é necessário que os Agentes
da Pastoral Familiar aprendam, sempre
mais, esta arte, pois ela leva ao compromisso com os princípios anunciados e
com as pessoas (jovens, casais e famílias)
que vivem situações limites em relação ao
Sacramento do Matrimônio e a Família.
2°. A participação dos agentes da Pastoral Familiar na vida da sociedade para
defender os valores do Reino de Deus no
que diz respeito ao matrimônio e às famílias.
a) Capacitar os casais católicos e todos
os que o desejam, para que sejam ativos
defensores dos princípios que orientam a
vida conjugal e familiar, assim como ensinam o Evangelho e a Igreja;
b) Formar os casais, principalmente
os agentes da Pastoral Familiar para que
estejam atentos ao surgimento de leis que
atacam a família e promovem sua desagregação;
c) Apoiar e participar de tudo o que
promove os valores da Família Cristã, buscando discernir tudo o que é bom, justo
e louvável para o bem de todo o povo de
Deus.
3°. O esforço comum de todas as forças vivas de nossa arquidiocese para o
trabalho em prol das famílias
Este é um grande desafio para nós!
Respeitar as diferenças das pastorais, movimentos, associações e organismos e promover a comunhão, pois, na Igreja, todos somos chamados a uma só coisa: “Testemunhar nossa Fé Católica, possibilitando que
todos possam chegar ao conhecimento de
Deus, por Jesus Cristo, no Espírito Santo”.
Isso significa não abrirmos mão de
nossa identidade de Fé, mas promovermos
o verdadeiro diálogo com todas as pessoas,
pois temos diante dos olhos o que nos diz
o Senhor Jesus Cristo: “Que todos sejam
um, como tu, Pai, estás em mim, e eu em
ti. Que eles estejam em nós, a fim de que
o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes
dei a glória que tu me deste, para que eles
sejam um, como nós somos um: eu neles,
e tu em mim, para que sejam perfeitamente unidos, e o mundo conheça que tu me
enviaste e os amaste como amaste a mim"
(Jo.17,21-23).
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Construindo a sociedade

do Bem viver

Em comunhão
com o 8° Encontro
Mineiro de Comunidades Eclesiais
de Bases (CEBs),
que será realizado neste mês de
julho na diocese de
Caratinga, o Jornal
Pastoral conversou
com o representante arquidiocesano da CEBs, José
Euzébio, sobre a
temática do encontro e os desafios
vividos pelas comunidades.

PASTORAL: O 8° Encontro Mineiro de CEBs
tem como tema “Os desafios de uma Igreja em
saída na construção da
sociedade do bem viver e
conviver”. Quais reflexões
este tema apresenta?
JOSÉ EUZÉBIO: Neste ano, já estava na agenda
do estado de Minas Gerais
a realização do 8º Encontro
Mineiro das CEBs na cidade de Ipanema, diocese de
Caratinga. Na reunião da
Micro Centro II, em fevereiro de 2018, na cidade de
Sóbralia, Diocese de Governador Valadares, começamos a dar os primeiros
passos para a construção
do encontro. Durante as
reuniões de preparação,
tudo foi pensado olhando
para o momento atual que
estamos vivendo. O nosso povo, principalmente a
classe de baixa renda, está
sendo atingido por uma
crise imposta pelo poder,
na qual vários direitos da
classe trabalhadora estão
sendo retirados, direitos estes conquistados com muita luta ao longo de muitos
anos. Então, percebemos

que é necessário o nosso
envolvimento e escolhemos
refletir sobre essa temática
no 8º Encontro Mineiro.
Os desafios são muitos e
nós, que somos a base da
Igreja, precisamos refletir
juntos, unindo forças, para
construir a sociedade do
bem viver e conviver. Entendemos que o bem viver
depende do conviver entre
uns e outros como verdadeiros irmãos, isto começa
dentro de nossas famílias,
dentro das pequenas comunidades, no ambiente
de trabalho, seguindo até as
paróquias e diocese. Os desafios não podem nos impedir de caminhar, de ser
Igreja viva na sociedade. Os
desafios têm que ser vencidos e para isso é preciso a
nossa organização.
PASTORAL: Quais são
os desafios que as comunidades têm enfrentado
na busca de ser uma Igreja
em Saída?
JOSÉ EUZÉBIO: São
vários. Reconhecemos que
em nossas comunidades
um dos principais desafios é o comodismo, a falta de compromisso como
cristão, as pessoas alegam
a falta de tempo para participar dos trabalhos das
pastorais. Muitos são católicos de apenas assistir
missa e o nosso compromisso de cristãos vai muito além. O cristão tem o
dever de testemunhar o
evangelho de Cristo no lugar que ele esteja, testemunhar com exemplo de vida.
O papa Francisco nos exorta a ser uma Igreja que vai
em busca dos afastados e
muitas vezes somos uma
Igreja que afasta as pessoas,
nos sentimos donos da comunidade. Buscamos status nas pastorais que atuamos, enquanto deveríamos
ser servidores. Tudo isso
nos cabe refletir neste encontro para que possamos
corrigir nossos erros.

"

PASTORAL: Como as
CEBs da arquidiocese irão
trabalhar este tema?
JOSÉ EUZÉBIO: A nossa arquidiocese está trabalhando e aprofundando este
tema nos encontros regionais de CEBs, porém com
uma pequena diferença,
mas com o mesmo sentido,
estamos trabalhando o tema
do 15º Intereclesial, que se
realizará em Rondonópolis,
Mato Grosso, em 2022, cujo
tema é “Os desafios da Igreja em saída, na busca de vida
plena para todos". Na arquidiocese, trabalhamos o tema
do 8º Encontro Mineiro no
roteiro de reflexão logo no
início deste ano. Assim que
retornarmos do Encontro
Mineiro iremos fazer uma
síntese do encontro e repassarmos na arquidiocese,
assim como foi feito no 14º
Intereclesial, quando elaboramos uma síntese e a enviamos a todas as paróquias.
Também iremos aprofundar
o tema no Encontro Arquidiocesano de CEBs, que
será realizado nos dias 23 a
25 de agosto, no qual todos
os delegados do Encontro
Mineiro estão convocados
a participar. Acredito que,
com a colaboração de todos,
iremos conseguir desenvolver o tema do Encontro
Mineiro nas bases de toda a
nossa arquidiocese.

Os desafios
são muitos e
nós, que somos
a base da Igreja, precisamos
refletir juntos,
unindo forças,
para construir
a sociedade do
bem viver

GABRIELA SANTOS

PASTORAL: Quais são
as luzes que as CEBs apresentam para que a Igreja seja
missionária e acolhedora?
JOSÉ EUZÉBIO: As
CEBs são a base da Igreja,
se a base não for missionária
e acolhedora, como a Igreja
vai ser? As luzes das CEBs,
neste contexto, devem estar
presentes em todos os grupos. O grupo de reflexão tem
que ser acolhedor, tem que
ser missionário, evangelizando com a reflexão da palavra de Deus. As pastorais,
os movimentos e dimensões
têm que ser acolhedores e
missionários, na sociedade também temos que ser
missionários e acolhedores.
É nestes ambientes que as
CEBs tem que marcar presença: no meio eclesial e no
mundo, no âmbito social e
político. Se as CEBs atuarem
apenas dentro da Igreja, não
são CEBs. As luzes das CEBs
devem iluminar todos os trabalhos da Igreja, mas devem
iluminar também o mundo.
PASTORAL:
Neste
mundo polarizado, qual o
caminho apresentado pelas CEBs para mostrar o
rosto da Igreja em favor do

Reino de Deus?
JOZÉ EUZÉBIO: No
mundo em que vivemos,
diante de tantas inseguranças, onde o ser humano muitas vezes é trocado por máquinas, o caminho que podemos apontar, em primeiro
lugar, é a oração. Devemos
estar sempre em oração, buscar forças nos sacramentos,
de um modo especial, a Eucaristia. É no Cristo sacramentado que vamos encontrar soluções para superar
os desafios. Temos que ter
a Igreja como referência e
nunca deixá-la em segundo
plano, não podemos ter vergonha de ser católicos. Em
nossos trabalhos, temos que
ser humildes, nunca colocar o eu em primeiro lugar,
mas sim o Cristo. Precisamos abrir o nosso coração e
deixá-Lo agir. Pedir para que
Ele faça de nós instrumentos vossos, para que
possamos continuar sua
missão, superando os desafios da Igreja em saída,
construindo a sociedade
do bem viver e do conviver.
Só assim teremos direito
ao novo céu e nova terra,
e então nunca mais haverá
choro ou clamor.
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dão vida a

Barão
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Em meio às
incertezas vividas
pelos moradores de
Barão de Cocais,
várias iniciativas
mostram que a
cidade vai além da
mineração
Nos últimos meses a cidade de Barão de Cocais,
na Região Pastoral Mariana
Norte, se tornou centro das
atenções devido ao risco do
rompimento da barragem
Sul Superior, na Mina do
Gongo Soco. Paralela a essa
onda de apreensão e insegurança, foram ganhando
força na cidade as iniciativas que mostram a união, a
fé, a alegria e força de vontade das pessoas dessa terra.
Uma dessas ações é o
projeto “Barão de Cocais é
muito mais”, que foi lançado no dia 15 de junho no
Jubileu de São João Batista.
“Este projeto foi elaborado
pensando em cada uma das
pessoas que querem ver esta
terra e este povo prosperarem. Nós é que fazemos,
todos os dias, esta cidade.
A partir de hoje peço que
divulguem, que espalhem o
amor por Barão de Cocais.
Apesar de tudo, com coragem, trabalho e determinação continuaremos seguindo em frente”, sublinhou
Bruno Quintão, da Associação Comercial Industrial
e Agropecuária de Barão de
Cocais (ACIABAC), durante o lançamento.
O projeto foi criado pensando no resgate da autoestima da população da cidade e no desenvolvimento
do turismo e do comércio.
“A ACIABAC tem responsabilidade social com toda
a cidade e temos como objetivo criar novas oportunidades a partir da própria
população, gerando rique-

ARQUIVO PESSOAL

za. Também queremos dar
uma identidade para Barão
como cidade do artesanato,
da quitanda, além de reforçar o turismo de aventura.
É um projeto amplo e complexo que necessita que todas as pessoas abracem essa
ideia”, explicou Bruno.
Segundo ele, a ACIABAC quer com tudo isso
mostrar que existem diversas possibilidades e diversos
caminhos a serem trilhados,
que é preciso diversificar.
“Essa marca reforça o comércio local e mostra para
todos que Barão é o lugar
para se viver, para passear,
para fazer compras e para se
investir”, acrescentou.

"

Está sendo
possível melhorar o astral
das pessoas,
a autoestima,
dar um clima
mais leve
Pe. José Antônio

Juntos por Barão
Outra iniciativa da cidade é o movimento “Juntos por Barão”. Idealizado
pela engenheira Giselle
Vieira Hosken, o movimento, que tem como
base o amor, pretende levar mensagens de esperança às pessoas por meio
de áudios divulgados nas
redes sociais e aplicativos.
“Esse sentimento poderoso que conecta corações em prol de um bem
maior. Através de palavras
de carinho minhas e de
convidados, acessamos esse
sentimento tão poderoso
em cada coração. Se uma
pessoa que ouvir, sentir um
calorzinho no coração, já
valeu à pena. Além dos áudios, o movimento tem por
intuito promover ações do
bem pela cidade e apoiar
pessoas a promoverem as
ações do bem que surgirem
de seus corações. Por exemplo, o momento de oração
idealizado pela Lilita Noronha e o movimento Abrace
Barão idealizado pelo Maycon Oliveira”, disse.
Segundo Giselle, desde

o dia 8 de fevereiro, quando moradores dos distritos
próximos à barragem foram retirados de suas casas,
ela observa uma mudança no comportamento das
pessoas. “Tudo aconteceu
em paralelo a um curso de
Comunicação Não-Violenta que estou fazendo, em
que nos colocamos a observar nosso redor. Desde então, comecei a fazer alguns
eventos gratuitos na Fazenda Soledade aqui na cidade
para nutrição emocional.
Com elevação ao nível 3 e
surgimento do temido talude, senti um desejo de
alcançar mais gente. Junto
disso, vi uma reportagem
falando do Brasil ser um
dos países mais conectados
do mundo. Pois bem, diante desse contexto, surgiu a
ideia da #JuntosPorBarão
como forma de conectar
pessoas e levar uma palavra
de carinho”, explica.
O pároco da Paróquia
São João Batista, padre
José Antônio de Oliveira, afirma que o resultado
dessas ações está sendo
positivo. “Está sendo pos-

sível melhorar o astral das
pessoas, a autoestima, dar
um clima mais leve, mobilizar encontros e eventos,
divulgar iniciativas, unir
mais as pessoas”, disse.
Padre José Antônio explica também que a paróquia tem participado dessas iniciativas na medida
do possível. “Nas celebrações, na programação do
Jubileu, nas redes sociais
temos divulgado. É bom
lembrar também que,
além dessas iniciativas,
há outras mais objetivas,
como audiências públicas,
assembleias e encontros
com Movimentos Sociais e
com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Tivemos
também audiência com
a CPI de Brumadinho.
Procuramos participar de
todos esses eventos, levando a palavra e o apoio
da Igreja. Temos procurado também dar suporte a
Movimento dos Atingidos
por Barragens (MAB) e ao
Movimento pela Soberania Popular na Mineração
(MAM)”, acrescentou.
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7°Fórum Social
Para muitos moradores
de Barão de Cocais acolher
o 7° Fórum Arquidiocesano Social pela Vida é sinônimo de esperança. Agendado para os dias 26 a 29
de setembro, o evento pretende reunir cerca de 450
pessoas e já está movimentando a comunidade local.
Segundo o padre José
Antônio, acolher o Fórum
é uma providência. “Eu
sempre acredito que nenhuma dor é inútil. Toda
morte faz brotar vida.
Nesse momento que traz
medo, pavor e assusta a
população de Barão com
um possível rompimento,
também estamos vendo
brotar muita coisa bonita
na cidade. Muitas iniciativas estão surgindo em
Barão. Nesse sentido, o
Fórum será muito providencial. É justamente nes-

se clima de destruição, de
injustiça, de exploração,
que o Fórum vem dizer
que outro mundo é possível. Se nos organizarmos e
estivermos unidos pela fé
podemos construir uma
comunidade, uma sociedade mais solidária, mais
unida e justa. Creio que o
melhor terreno para construir o Fórum Social é o
terreno de Barão de Cocais. Para fazer brotar vida
onde existe a sombra da
morte”, ressalta.
Em comunhão com o
evento, o Jubileu de São
João Batista teve como
tema “A terra clama por
justiça; e os pobres, por
direitos”. “Os temas escolhidos para a reflexão durante a novena procuram
despertar cada vez mais o
compromisso cristão. Este
ano, o tema central foi o
mesmo do 7º Fórum So-

cial da Arquidiocese”, disse padre José Antônio.

Realidade da barragem
Barão de Cocais é um
município de mais de 30
mil habitantes. No mês
de maio a população recebeu o alerta sobre o
desabamento do talude
norte da cava da Mina de
Gongo Soco, da Vale, o
que ocasionaria o rompimento da barragem Sul
Superior. Desde então, a
movimentação do talude tem sido monitorada
constantemente e medidas de contenção estão
sendo realizadas à jusante
da barragem Sul Superior.
Segundo a mineradora, já
foi identificado o desprendimento de fragmentos
do talude. “Esses blocos
se acomodaram no fundo
da cava. “As avaliações indicam que o material está

deslizando de forma gradual, o que até o momento
corrobora as estimativas
de que o desprendimento
do talude deverá ocorrer
sem maiores consequências”.
Antes dessa notícia,
cerca de 450 moradores
dos distritos próximos à
barragem foram retirados

"

É justamente
nesse clima de
destruição, de
injustiça, de exploração, que o
Fórum vem dizer
que outro mundo
é possível
Pe. José Antônio
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de suas casas no dia 8 de
fevereiro. Eles foram levados para hotéis da região e
casas alugadas na cidade.
Além dos moradores, as
imagens e demais objetos
artísticos ou históricos das
igrejas das comunidades
também foram retirados e
levados para a cidade.
Padre José Antônio explica que desde o primeiro
momento que as famílias
foram retiradas de suas casas a paróquia tem acompanhado os atingidos. Segundo ele pessoas ligadas
à Igreja, sempre que possível, estão fazendo visitas
às famílias nos hotéis e
participando das reuniões
e audiências. “Além desse
acompanhamento, procuramos levar esclarecimentos e conforto, através da
mídia. É claro que poderíamos fazer muito mais”,
acrescentou o pároco.
MAXSUEL DIAS
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Vamos
21/07

16° D0mingo do Tempo Comum

Cor Litúrgica: Verde
Gn 18, 1-10a / Sl 14 /
Cl 1, 24-28 / Lc 10, 38 – 42

15° D0mingo do Tempo Comum

Cor litúrgica: Verde
Dt 30, 10-14 / Sl 68 (69) / Cl 1,
15-20 / Lc 10, 25-37

a coisa

Sentido litúrgico
A liturgia deste domingo procura definir
para nós, crentes, o caminho para encontrar a
vida eterna. Por isso, prestemos atenção, pois
este caminho é exatamente no amor a Deus
e no amor aos outros. A vida plena não está
no cumprimento de determinados ritos, mas
no amor, como nos apresenta a imagem do
samaritano, que nos recorda: “Vai e faze tu a
mesma coisa”. O próximo é qualquer irmão
caído nos caminhos da vida que necessita,
para se levantar da nossa ajuda e do nosso
amor. A missão da Igreja é continuar este
gesto samaritano: a de levantar todos os homens e mulheres caídos nos caminhos da
vida.

Liturgia da Palavra
Deus fez Aliança com a humanidade e
esse pacto precisa ser renovado a fim de que
vivamos como reconciliados a partir do amor,
que a Liturgia da Palavra nos diz nesta páscoa
semanal. A plenitude do caminho está em percorrê-lo tendo Deus sempre presente nas circunstâncias da vida e no encontro com cada pessoa.
Sugestões
- Cantar um refrão meditativo no início da celebração ou antes da Liturgia da Palavra: “A Palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração”
- Antes da proclamação do Evangelho, o celebrante pode explicar o sentido dos três sinais
da cruz (fronte, boca e peito) relacionando com a
primeira leitura.
- Sugere-se a Oração Eucarística VI D – Jesus
que passa fazendo o bem.

Sentido litúrgico
Somos convidados a viver um passo na fé,
que é de pôr-se aos pés de Jesus, escutá-Lo, tornar-se discípulos dEle. O coração humano só
se abre de dentro para fora, por isso que o amor
de Deus sempre parte desta liberdade e ação
humana de abrir, colocar-se e permitir que a
graça supere nossos travamentos. É preciso em
nossos dias buscar o essencial, e nossa escolha
de vida é pelo Cristo, por sua verdade.
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Liturgia da Palavra
As leituras deste domingo nos convidam
a refletir sobre o tema da hospitalidade e do
acolhimento. Abraão e Sara acolhem o próprio Deus, Maria acolhe Jesus e nós hoje também somos convidados a acolher a graça da
presença de Deus em nosso meio, pois acolher e escutar o Senhor é o caminho do discípulo de ontem e hoje.

Sugestões
- Pode-se privilegiar, neste domingo, os tempos de silêncio. Mais longos do que habitualmente, serão escuta e “ruminação” da Palavra: depois
de cada leitura; depois da homilia; depois da comunhão… Hoje, tomemos tempo para ficar sentados aos pés do Senhor!
- Sugere-se rezar a Oração Eucarística I.
- Preparar à entrada da igreja ou próximo
ao presbitério um espaço onde fica ressaltado o
valor da oração, com símbolos, imagem, terço,
Bíblia, livros devocionais e palavras como: oração, silêncio, escuta, confiança, força de Deus,
encontro...
- Nas preces, rezar pelos avós, que terão seu
dia celebrado no dia 26, memória de São Joaquim e SantAna, pais da Virgem Maria e avós
do Menino Jesus.

Acesse a liturgia de outros dias na seção "Pre
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celebrar!
28/07

Pe. Geraldo Trindade
Pedra Bonita/MG
p.geraldotrindade@gmail.com

04/08

18º Domingo do Tempo Comum

Cor litúrgica: Verde
Ecl 1,2; 2, 21-23 / Sl 89 / Cl
3,1-5.9-11/ Lc 12, 13-21

17° D0mingo do Tempo Comum

e recebere
i
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Sugestões
- Neste domingo “da oração” pode ser ocasião para recordar os lugares de oração da paróquia (igreja, capela…), de algum santuário…
Pode-se colocar essas indicações à entrada da
igreja, indicando os lugares, horários e todas
as informações úteis. Recordar também que o
grande espaço de oração é o coração da própria
pessoa, aberto a Deus e a nossa casa-família.
- Na bênção final chamar os avós à frente
para que possam receber a bênção e ser aspergido com água benta.
- Manter o espaço simbólico preparado no domingo anterior.
- Substituir a oração dos fiéis por uma litania da
esperança, que poderá ser distribuída a todos os fiéis:
Quando a vida parecer difícil. Ilumina-me, Deus
da luz, Deus da Vida! Quando a incerteza estiver diante de mim. Ilumina-me, Deus da luz, Deus da Vida!
Quando tudo parecer não ter mais solução. Ilumina-me, Deus da luz, Deus da Vida! Quando a surpresa
da dor me tirar a tranquilidade. Ilumina-me, Deus da
luz, Deus da Vida! Quando eu me esquecer da utopia
e sonho. Ilumina-me, Deus da luz, Deus da Vida! Em
tudo que me cerca na vida, sei que estais presente. que
me estendeis vossas mãos, e me sustentais com vosso
amor. Daí-me Senhor, vossa paz, e guia-me para dentro de vosso reino. Amém.

reparação Litúrgica" no site da Arquidiocese.

Sentido litúrgico
O Senhor é a nossa esperança, refúgio e proteção! Necessitamos buscar a
Deus e deixarmos que Ele preencha os
nossos vazios e dê razões para o nosso
ser e existir, a fim de que não tornemos
os bens materiais a nossa segurança e
o sentido da vida. Neste domingo rezemos pelas vocações sacerdotais para
que o Senhor seja sempre o refúgio e a
segurança no sim dado a Deus. Deixemos que o sim a Deus nos renove a fim
de que a novidade de Cristo e seu ensinamento nos faça fiel a Ele.

Liturgia da Palavra
A liturgia nos convida a colocar o
nosso coração naquilo que é eterno, os
bens celestiais. Nossa segurança só é verdadeira nEle quando nos entregamos confiantes nas mãos do Senhor.
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Liturgia da Palavra
A oração é uma relação de confiança com Deus,
reconhecendo-o como Senhor presente e que participa de nossa história. Jesus ensinou aos discípulos
e, hoje, nos diz que viver na presença de Deus e
assumir os fatos e acontecimentos, é rezar com
autenticidade, pois como recorda o Papa Francisco: “Rezar é desde agora a vitória sobre a solidão e o desespero”.

o tipo de ganância

Cor Litúrgica: Verde
Gn 18, 20-32 / Sl 137 / Cl 2, 1214 / Lc 11, 1-13

Sentido litúrgico
Hoje, de coração alegre, ouviremos Jesus ensinando seus
discípulos a rezarem. A oração ensina-nos a atitude que aqueles que creem devem assumir no seu diálogo com Deus a
ponto de chamá-lo de Abbá, Pai, Pai querido. Quem reza confia, espera e experimenta a ação do Senhor: “Naquele dia em
que gritei, vós me escutastes.” Dessa forma a oração se torna
a grande ação humana e por isso aqui nos reunimos para, em
comunidade, elevarmos uma grande oração ao Pai por meio
de seu Filho e nosso Redentor, Jesus Cristo.

37

Sugestões
- Nas preces rezar pelos seminaristas, diáconos, padres e pelo bispo de nossa diocese.
- Distribuir ao final de cada missa uma
frase ou oração que recorde aos nossos fiéis
que é tempo de oração pelas vocações.
- Preparar a entrada da Igreja um ambiente vocacional com a seguinte frase: Busque tesouros eternos que garantem a sua
salvação.
- Recordar nos avisos finais se durante
esse mês de agosto haverá encontros vocacionais em nível de forania ou região.

ILUSTRAÇÕES: SEMINARISTA BRUNO ANDRADE
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Igreja no Brasil e no mundo
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Padre Luciano é o novo assessor da
Comissão de Cultura da CNBB
O padre Luciano da
Silva Roberto, pároco
da Paróquia de Nossa
Senhora da Conceição,
em Senador Firmino foi
nomeado assessor para
a Cultura na Comissão
Cultura e Educação da
Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil
(CNBB). Além dele,
outros assessores foram
nomeados para compor
as 12 Comissões Episcopais Pastorais da entidade.
Os nomes dos novos
assessores foram apreciados na última reunião do Conselho Permanente, realizada nos
dias 25 e 27 de junho,
na sede da CNBB, em
Brasília (DF). Confira e
entrevista com o padre:
PASTORAL: Quais
as funções de um assespara a Cultura da CNBB?
PADRE LUCIANO:
O trabalho desta assessoria está ligado aos da
Comissão
Episcopal
Pastoral para a Educação e Cultura. Sendo
assim, o assessor é um
promotor da pastoral
da cultura através dos
divesos projetos, cursos, eventos e outros.
O assessor, juntamente
com o bispo referencial,
organizam os trabalhos
deste setor e elaboram
projetos nesta área. A
partir do relatório dos

trabalhos dos últimos
quatro anos e, analisando as necessidades de
trabalhos deste setor,
será elaborado um plano
quadrienal. O exercício
da função, deve levar em
consideração, que a Cultura é um areópago para
o anúncio da mensagem
do Evangelho e uma
área propícia para um
diálogo com o mundo
contemporâneo. A evangelização deve se dar por
meio da cultura. Logo,
essa assessoria deve proporcionar a evangelização a partir da cultura.
PASTORAL: Como
o senhor foi nomeado
para essa função?
PADRE LUCIANO:
Primeiramente, tenho fé
que o chamado de Deus
se dá por meio da Igreja e é confirmado por
ela. Fui comunicado,
por meio do presidente
da Comissão Episcopal,
que meu nome foi indicado para essa função. A
partir da acolhida da indicação, através do presidente da comissão, e feito o convite a mim, rezei,
refleti, busquei conselhos e discerni o convite,
dando meu sim à missão
que a Igreja me chamou.
Depois de avaliado pelo
Conselho Permanente
da CNBB, Dom Walmor Oliveira de Azeve-

é recordada por sua
obras de caridade e de
assistência aos pobres
e necessitados. Após
a canonização, a beata
levará o nome santo de
Santa Dulce dos Pobres
e seu dia será lembrado
no dia 13 de agosto, a
partir de 2020.
O Segundo Milagre
O Vaticano anunciou a canonização de
Irmã Dulce em maio
deste ano, quando um
segundo milagre atri-

Opinião

Os sábios estão
entre nós
Pe. Luiz Faustino dos Santos
Antônio Pereira, Ouro Preto, MG

GABRIELA SANTOS

do, arcebispo de Belo
Horizonte e Presidente
da CNBB, procedeu
com a minha nomeação para exercer a função, por quatro anos.
PASTORAL: A experiência nesta função
poderá contribuir no
seu trabalho na Arquidiocese?
PADRE LUCIANO:
Bom, assumi essa função com a plena certeza
de que a experiência dos
trabalhos que serão realizados será um grande

aprendizado. Sendo assim, a oportunidade que
terei de exercer essa função muito me ajudará
a realizar as atividades
em nossa arquidiocese
através das funções que
sou responsável nos organismos ligados à cultura. Conto, sobretudo,
com o apoio e as orações de todos para que,
exercendo a função de
assessor do Setor Cultura da CNBB, eu viva
meu lema sacerdotal
Pulchri Pastoris Servus
(Servo do Belo Pastor).

Irmã Dulce será canonizada em outubro
Treze de outubro.
Esta é a data da canonização da Beata Irmã
Dulce. No dia primeiro
de julho, o papa Francisco presidiu, no Vaticano, o Consistório
Ordinário Público para
a Canonização de cinco
Beatos, dentre os quais
está Irmã Dulce Lopes
Pontes e anunciou a
data de canonização.
Irmã Dulce, cujo
nome de batismo era
Maria Rita de Souza
Brito Lopes Pontes,
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buído à intercessão da
religiosa, também conhecida como “O Anjo
bom da Bahia”, foi
reconhecido por meio
de decreto. A pessoa
agraciada é um homem
que morava na Bahia e
foi curado após passar
14 anos cego.
O milagre ocorreu
após o homem pedir
a Irmã Dulce para interceder por ele, por
conta de uma conjuntivite, pouco antes de
dormir. Quando acor-

dou, ele estava enxergando. O milagre
intriga médicos, pois,
mesmo após voltar a
enxergar, os exames
apontam lesões que deveriam impedir que ele
tivesse o sentido.
Além desses dois
milagres reconhecidos,
mais de 10 mil outros
relatos feitos por fiéis
do mundo inteiro são armazenados pelas Obras
Sociais Irmã Dulce
(Osid), em Salvador.
Com informações da CNBB

Desde os tempos mais remotos o
ser humano vem lutando por uma vida
longa e feliz. A luta é permanente por
um lugar à sombra e ao sol, pelo bem
viver e pela harmonia no conviver. Os
que creem buscam incessantemente
“um novo céu e uma nova terra (...)
onde nunca mais se ouvirá choro ou
clamor” (Is65,17.19). “Os israelitas clamaram a Javé. E Javé fez surgir para
eles um salvador, que os libertou” (Jz
3,9; cf. Ex3). “O povo que andava nas
trevas viu uma grande luz, e uma luz
brilhou para os habitantes de um país
tenebroso” (Is 9,1).
Por outro lado, desde as origens o
ser humano se deixa conduzir por instintos baixos: o ciúme levou Caim a
matar Abel (cf. Gn 4); a sede de poder
levou Abimelec a alcançar seu objetivo
de forma ilegal, contando com o poder financeiro e com “homens desocupados e aventureiros” (Jz 9); Acab,
homem ganancioso e ladrão de terras,
pode contar com a ajuda de sua esposa, Jezabel, mulher de mau caráter, que
contratou dois homens mentirosos, fez
um documento falso e roubou a vinha
do pobre Nabot (cf. 1Rs 21). É a história de corrupção do ser humano desde
os tempos bíblicos.
E a história de dor continua. “Vocês todos que passam pelo caminho
(de Bento Rodrigues e Brumadinho)
olhem e prestem atenção: haverá dor
semelhante à minha dor? Como me
maltrataram!” (Lm 1,12). É o grito desesperador de mães desoladas que não
aceitam consolo, pois seus filhos já não
existem mais (cf. Mt 2,18).
Em todos os tempos, Deus envia
pessoas de bom senso e cheias de sabedoria para prevenir o povo contra os
perigos. É Deus atendendo a oração: “...
e livrai-nos do mal”. Clemente Pereira
da Silva, morador de Antônio Pereira,
distrito de Ouro Preto, trabalhou na
SAMITRA mineração, mais tarde vendida para a Vale. Clemente, hoje aposentado, era responsável pela medição
da barragem e avisou aos engenheiros
Raschid e José Luciano que dentro de
20 ou, no máximo, 40 anos, a barragem de Fundão iria se romper e arrasar
Bento Rodrigues. Os dois engenheiros
o chamaram de burro e disseram que
aquela barragem não romperia nunca.
Os encarregados de serviços, Filomeno da Silva e Sobreiro, também teriam
ouvido a conversa e dito que Bento
Rodrigues nunca iria acabar. Quando
a “sabedoria” dos diplomas despreza a
sabedoria da vida é melhor desconfiar
e reler a história da humanidade.
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Para Refletir
com seu grupo ou
equipe pastoral

1- Em sua época, o Papa
Bento XV percebeu a importância de situar a atividade
missionária da Igreja diante
dos desafios que a realidade
apresentava. Quais são os
maiores desafios que a Igreja
tem hoje diante de si?
2- Bento XV não se limitou a analisar a situação em
que vivia a Igreja em 1919,
mas apresentou propostas e
caminhos para a missão que,
nos anos seguintes, fizeram
um bem imenso à Igreja.
O Papa Francisco também
não se limita a analisar os
tempos atuais e igualmente
apresenta caminhos para a
Igreja. Conhecemos as propostas do Papa atual? Ou
nos contentamos com notícias da mídia (muitas vezes
distorcidas e limitadas)?

Pe. Luiz Antônio R. Costa
Catas Altas da Noruega, MG

Tradicionalmente o
mês de outubro é dedicado ao tema das Missões, porém, neste ano de
2019, quer o Papa Francisco que tal mês ocorra
de forma diferente. Por
isso, proclamou outubro
de 2019 comoMês Missionário Extraordinário.
O objetivo do Papa é ousado: despertar na Igreja
inteira uma consciência
missionária e retomar,
com renovado impulso,
a transformação missionária da vida e das estruturas eclesiais. Qualificamos esse objetivo como
ousado porque trata-se
de promover uma mudança de estruturas (e de
mentalidades) em relação à atividade missionária. E mudar estruturas e
mentalidades não é tarefa
das mais fáceis...
De onde o Papa Francisco recebeu a inspiração dessa iniciativa? Não
se escolheu o ano de 2019
por acaso. Neste ano comemoramos o centenário da Carta Apostólica
Maximum Illud. No já
distante ano de 1919 o
Papa Bento XV se viu
diante de um desafio dramático e de proporções
mundiais. Até então, a
atividade
missionária
da Igreja acompanhava
o processo de expansão
colonial das nações europeias.Ou seja, missionários e colonizadores chegavam praticamente juntos nas “terras de missão”.
Todavia, após a 1ª Guerra
Mundial
(1914-1918),
as colônias situadas na
África, Ásia e Oceânia
iniciaram o seu processo
de independência. Nesse
processo, muitas vezes
a fé cristã foi atacada e
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apresentada como um
elemento estrangeiro do
qual as novas nações deveriam se libertar. Naquelas regiões, o fato de
boa parte dos bispos e padres serem estrangeiros
aumentava ainda mais
a tensão, sendo injustamente rotulados como

Uma transformação
missionária
das estruturas
e da vida da
Igreja é o objetivo do Papa
Francisco

colonizadores e opressores. A busca de emancipação política implicava na
valorização das culturas
locais e, mais uma vez, os
missionários foram criticados por impor a cultura europeia no ambiente
das missões. Tal clima
de conflito crescente colocava em risco de perda
total os trabalhos missionários desenvolvidos ao

longo de muitos anos.
Urgia uma nova forma
de lidar com a missão naquele conturbado início
do século XX.
Bento XV teve o mérito de realizar uma mudança radical, começando
por desligar as missões de
sua antiga dependência
das potências europeias.
Foi além e, de forma profética, denunciou a sujeição e a exploração dos
povos colonizados. Não
desmereceu o trabalho
heroico dos missionários
europeus, mas apontou
uma nova meta: que cada
povo disponha de padres
e religiosos nativos e não
se acomode na dependência da ajuda estrangeira.
Tal mudança não aconteceu sem grandes críticas
ao Papa. Todavia, Bento
XV teve a coragem de ser
“politicamente incorreto” diante dos poderosos
e dos acomodados, mas
evangelicamente correto quanto ao futuro das
missões. A história deu
razão a Bento XV. Décadas depois, quando eclodiu a independência dos
novos países, os missio-

nários estrangeiros foram
expulsos deles e só puderam permanecer os padres e religiosos nativos.
A Igreja logrou sobreviver ao colapso do sistema
colonial somente onde as
sábias diretrizes de Bento XV foram seguidas.
Lições da história!
Chegamos ao início
do século XXI. Mudanças impressionantes em
curso. Colapsos e crises à
vista. Novos desafios para
a Igreja em missão num
mundo envolvido em
transformações rápidas.
Por esta razão, o Papa
Francisco não quis deixar passar esquecido este
centenário e fez dele uma
inspiração e convocação
mediante o Mês Missionário
Extraordinário.
Trata-se de “pôr a missão
de Jesus no coração da
Igreja, transformando-a
em critério para medir a
eficácia de suas estruturas, os resultados de seu
trabalho, a fecundidade
de seus ministros e a alegria que eles são capazes
de suscitar. Porque sem
alegria não se atrai ninguém” (Papa Francisco).

3- Você já leu a Exortação
Apostólica Evangelii Gaudium (A Alegria do Evangelho), onde o Papa apresenta
suas propostas?
4- Sugestões de Leituras:
Carta Apostólica
Maximum Illud
do Papa Bento XV

Use um leitor de QR
Code para abrir o link da
carta ou acesse:
http://bit.ly/maximumillud

Exortação Apostólica
Evangelii Gaudium
do Papa Francisco

Use um leitor de QR
Code para abrir o link da
carta ou acesse:
http://bit.ly/eagaudium

Notícias
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Visão pastoral
Objetivo geral das
Novas Diretrizes
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Formação e unidade marcam 5° Congresso
Arquidiocesano da Pastoral Familiar

Pe. Edmar José da Silva
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

A Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil lançou recentemente as novas Diretrizes
Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no
Brasil (2019-2023). Este documento servirá de
base para todos os projetos pastorais das Igrejas Particulares do Brasil e, consequentemente, para a organização pastoral das diversas
Paróquias espalhadas pelo nosso imenso País.
Ele é composto de quatro capítulos que estão
distribuídos em 211 parágrafos. A partir desta
edição do Jornal Pastoral, passarei a apresentar e a comentar o teor das Novas Diretrizes
(DGAE), começando pelo objetivo geral.
O objetivo é a finalidade a qual se pretende alcançar com uma determinada ação. Por
isso, o objetivo é a última coisa que se alcança
no nível da concretização, mas é a primeira
realidade que deve aparecer no nível da projeção. As novas Diretrizes Gerais da Ação
Evangelizadora da Igreja no Brasil, para os
anos de 2019 a 2023, assim explicitam o objetivo geral: “Evangelizar no Brasil cada vez mais
urbano, pelo anúncio da Palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo,
em comunidades eclesiais missionárias, à luz
da evangélica opção preferencial pelos pobres,
cuidando da casa comum e testemunhando o
Reino de Deus rumo à plenitude”.
Evangelizar: o objetivo fundamental das
Diretrizes é Evangelizar. E evangelizar não
significa apenas transmitir um conteúdo, repassar uma doutrina ou ensinar um conjunto
de regras morais, mas é, acima de tudo, anunciar e testemunhar uma pessoa, Jesus Cristo,
o Evangelho - a Boa Nova- do Pai para toda
a humanidade. Evangelizar é ser canal para
que as pessoas façam uma verdadeira experiência de encontro pessoal com Jesus Cristo,
que provoca uma conversão de vida, gera comunidade e impele a sair em missão.
No Brasil cada vez mais urbano: o Brasil
vai se tornando cada vez mais urbano e isso
acontece não somente porque as pessoas tendem a residir nas cidades, mas principalmente porque o estilo de vida e a mentalidade
dos ambientes urbanos se expandem sempre
mais, alcançando as realidades mais distantes
e os vilarejos menos populosos. Portanto, a
ação evangelizadora da Igreja deve ser inserida neste contexto desafiante e instigante da
mentalidade urbana.
Pelo anúncio da Palavra de Deus: a Palavra de Deus ilumina a realidade. O documento dá ênfase para o anúncio a partir da
Palavra, que é uma pessoa, Jesus Cristo, o
Verbo de Deus encarnado.
Formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo: Jesus Cristo é o centro de todo o
documento e o objetivo da Evangelização é
torná-lo mais conhecido, mais amado, e fazer com que as pessoas se sintam atraídas por
Ele e sejam modificadas e transformadas pelo
seu amor misericordioso.
Continua na próxima edição.

BRUNA SUDÁRIO

Os momentos formativos
e o clima de unidade entre os
participantes marcaram o 5°
Congresso Arquidiocesano
da Pastoral Familiar realizado
de 21 a 23 de junho na cidade
de Piranga (MG), Região Pastoral Mariana Centro.
Tendo como tema central
“Família: compromisso com a
vida, uma luz para a sociedade”, o Congresso contou com
quatro grandes conferências
e mais de dez oficinas, que
proporcionaram aos mais de
350 participantes a oportunidade de aprofundar sobre
importantes temas no âmbito
familiar e pastoral.
Na abertura do Congresso,
o arcebispo de Mariana, Dom
Airton José dos Santos, afirmou que uma Igreja que não
tem uma Pastoral Familiar
ativa, está começando a ficar

doente. “Precisamos continuar mantendo a Pastoral Familiar ativa. Pois, ela perpassa todas as outras pastorais”,
pontuou o arcebispo.
Para os coordenadores arquidiocesanos, Thelma Trindade e Marcos Trindade, o
Congresso atendeu as expectativas. “As pessoas estavam
com sede de retornarem às
suas paróquias com ideias novas, com vontade de ajudar a
outras famílias. Tivemos uma
cidade que acolheu muito
bem a gente, principalmente o pároco, padre Reginaldo
Coelho da Costa, e o vigário,
padre Fabiano Alves de Assis.
A Região Centro tem uma
certa carência principalmente
da Pastoral Familiar e trazer
esse congresso aqui ajuda na
busca de formações para que
eles possam dar continuida-

de ao trabalho da pastoral”,
avalia Marcos. Ele e Thelma destacam que o próximo
passo da Pastoral Familiar
é voltar os olhos para o Ano
da Família e nunca esquecer
que a Pastoral Familiar “não é
uma pastoral de casais”.
O participante Ítalo Celso,
da paróquia do Divino Espírito Santo, em Barbacena (MG),
afirmou que o Congresso foi
maravilhoso. “A palestra do
frei me chamou muito a atenção. Ajudará bastante na minha comunidade que trabalha com famílias”, disse. Maria José Pereira, da Paróquia
Nossa Senhora da Conceição,
de Porto Firme (MG), já participou de muitos congressos
e diz que esse foi um dos que
mais gostou. “As palestras foram boas, fiz duas oficinas
sobre famílias. Gostei muito”.

Mariana celebra os 160 anos de monsenhor Horta
Os 160 anos do nascimento de monsenhor José Silvério
Horta foram lembrados pela
comunidade marianense no
dia 20 de junho, dia de Corpus Christi. Uma missa presidida pelo vigário geral da arquidiocese, monsenhor Luiz
Antônio Reis Costa, seguida
da recitação do terço junto ao
jazigo de Monsenhor Horta
fizeram parte da programação
Na homilia, considerando
a providencial coincidência
que uniu o natalício de mon-

senhor Horta e a Solenidade
de Corpus Christi, monsenhor Luiz Antônio ressaltou
a vida desse Servo de Deus
como uma vida verdadeiramente eucarística que, a
exemplo de Cristo, consumiu-se no serviço e no amor
ao próximo.
Monsenhor Horta nasceu
aos 20 de junho de 1859 na
Fazenda Monte Alegre (hoje
município de Barra Longa).
Destacou-se como um sacerdote dedicado aos mais
pobres e reverenciado por

suas virtudes evangélicas.
Diariamente era procurado
por numerosas pessoas desejosas de receber sua bênção,
considerada pelo povo como
milagrosa. Apesar de toda a
popularidade obtida, Monsenhor Horta conservou uma
conduta humilde e caridosa
até a sua morte, ocorrida aos
30 de março de 1933. Desde
então, a sua sepultura situada no cemitério da igreja das
Mercês, em Mariana, é continuamente visitada por inúmeros devotos.
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Dom Airton se reúne com os padres novos
Em clima de partilha e convivência, o arcebispo de Mariana, Dom
Airton José dos Santos, se reuniu
com os padres novos (até cinco anos
de ministério) no dia 19 de junho.
O encontro foi iniciado com uma
missa no Santuário de Nossa Senhora do Carmo, em Mariana. O
vigário episcopal da Região Norte,
cônego Nedson Pereira, também
participou da celebração.
Na homilia, Dom Airton afirmou que foi Cristo quem os chamou. “Nós somos os próximos de
Jesus. Ele quem nos escolheu. Não
fomos nós que decidimos por Ele.

Nós abrimos a nossa vida, o nosso
coração, para seguir a Cristo, mas
é Ele quem nos chama. Se Ele nos
chamou, Ele mesmo vai nos ajudar”,
disse o arcebispo.
Rezando pelas vocações, Dom
Airton pontuou a necessidade de
frutificar novas vocações. “Rezemos
para que os jovens se sintam mais
tocados pela palavra de Deus e inspirados para consagrar a vida toda
ao serviço do Evangelho, ao serviço
da Igreja”. Após a celebração, o arcebispo se reuniu com os padres para
um momento de reflexão, partilha e
convivência na residência episcopal.
BRUNA SUDÁRIO

Inscrições abertas para o 32° Encontro Arquidiocesano das CEBs

BRUNA SUDÁRIO

Estão abertas as inscrições para
o 32° Encontro Arquidiocesano
das Comunidades Eclesiais de Base
(CEBs) que será realizado nos dias
23 a 25 de agosto, na casa de encontro São José, em São José do
Triunfo, Viçosa (MG). O encontro
tem como tema “Os desafios da
Igreja em saída, em busca de vida
plena para todos” e lema “Serás libertado pelo direito e pela justiça”
e irá receber 100 participantes.

Segundo a equipe arquidiocesana de coordenação e animação das
CEBs da Arquidiocese de Mariana
foi estabelecido um valor simbólico para as inscrições dos delegados
no valor de R$10,00. Os interessados em participar devem preencher e enviar as fichas de inscrição
aos escritórios regionais ou parar
os e-mails joseeuzebioliveira38@
gmail.com ou joseuzbiooliveira@
yahoo.com até o dia 10 de agosto.

Seminaristas realizam missão na cidade de Ouro Branco
Todos os anos o Seminário São José
realizada uma missão em uma cidade
da arquidiocese. Neste ano, a Semana
de Animação Missionária foi realizada
em Ouro Branco, entre os dias 30 de
junho a 7 de julho. Encontros com as
pastorais e movimentos, os jovens, as
crianças, as famílias, adoração ao Santíssimo, formações e celebrações fizeram parte da programação.
Para o seminarista Tiago Rafael a
experiência da missão foi muito gratificante. “A partir dela nós sentimos
o que disse o Apóstolo Paulo: ‘Aí de
mim se eu não evangelizar!’ Cada

porta que se abre, cada história que
nós conhecemos e cada coração que
acolhe a palavra de Deus são motivos de grande alegria. Assim nós
experimentamos a certeza de que
o mundo precisa conhecer e sentir
o amor de Jesus, que é a única palavra que nós, enquanto Igreja, somos
chamados a anunciar”, disse.
Em comunhão com o mês missionário extraordinário, proclamado
pelo Papa Francisco, a missão teve
como tema “Batizados e enviados: a
Igreja de Cristo em missão no mundo” e reuniu 58 seminaristas e padres.
LUIZ CLAUDIO M. DO VALLE/ PASCOM SAGRADA FAMÍLIA - OURO BRANCO

Pastoral da Juventude escolhe sua nova Equipe Central
PJ

A Pastoral da Juventude (PJ) escolheu a sua nova Equipe Central
durante a 12ª Assembleia Arquidiocesana. O encontro, que foi realizado
nos dias 20 a 23 de junho em Ouro
Branco, reuniu cerca de 80 jovens
vindos das cinco regiões pastorais. A
nova Equipe Central vai coordenar
os trabalhos arquidiocesanos da PJ
pelos próximos três anos.
Os novos membros são: Elenice
Simões Mendes (Região Mariana
Sul) e José Mário Silva Santos (Região Mariana Leste) como a ssessores leigos, Franciele de Oliveira

Scala Dias (Região Mariana Leste)
na secretaria, Kelen Luísa Sampaio
e Otávio Augusto Gomes representantes da região Mariana Leste, Renato Cesar de Lima e Thiago
Allisson Rocha representantes da
região Mariana Sul, Moisés José
Moreira Ribeiro e Nayara Baeta
Braz representantes da Região Mariana Centro, Evelyn Gabriele Belo
Faria de Oliveira e Marcos Vinicius
Siqueira representantes da Região
Mariana Oeste e Kenia Carolina
da Costa Tavares representante
da Região Norte.
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Cavalhada:
encenações que
contam história

Teatro épico-religioso revive as batalhas
medievais em Senhora
dos Remédios e
Capela Nova
Bruna Sudário
Uma mistura de arte,
história e tradição. Quem
assiste ou participa das Cavalhadas, realizadas tradicionalmente nas cidades
de Senhora dos Remédios
e Capela Nova, na Região
Pastoral Mariana Sul, tem
a oportunidade de reviver
como eram as batalhas medievais através de apresentações artísticas. A representação dramática, que é tradição na região, conta a história dos combates oriundos
das guerras travadas entre
os Mouros e os Cristãos,
quando o exército muçulmano, depois de conquistar
Portugal e Espanha, resolve
invadir a França.
“No ano de 711, os Mouros, comandados pelo General Tarique, saíram do
Norte da África, cruzaram
o mar Mediterrâneo e invadiram a Península Ibérica,
que, à época, era constituída
por vários pequenos Reinos
enfraquecidos pelas guerras
expansionistas travadas entre eles. Enquanto os Reinos
Cristãos brigavam entre si,
os Mouros expandiram seus

domínios. A Igreja Católica,
percebendo o crescimento
do Islamismo na Europa,
alertou os Reis Católicos sobre o seu dever de defender
a sua fé e os seus territórios.
Então os diversos pequenos
Reinos se uniram e iniciaram a guerra da reconquista, no entanto, as vitórias
mais expressivas só surgiram com a ajuda de Carlos
Magno, Rei da França e Imperador do Sacro Império
Romano-Germânico”, relata
o atual Presidente da Associação do Grupo Folclórico
de Mouros e Cristãos, Vander Joaquim Leite, cavaleiro
que representa o Rei Carlos
Magno ou Rei Cristão.
Atualmente, as Cavalhadas são representações
teatrais épico-religiosa efetuadas ao ar livre para relembrar as vitórias do Rei
Carlos Magno da França
contra os Mouros. “Essas vitórias foram cantadas pelos
poetas da época e uma das
mais populares é a ‘Canção
de Rolando’, cuja autoria é
desconhecida. Segundo essa
canção, Rolando era sobrinho do Rei Carlos Magno
e líder de um grupo de 12
exímios cavaleiros que, com
bravura e perícia no manejo
de lança e espada, conseguiram muitas vitórias contra
os Mouros”, ressalta Vander.
No Brasil, as Cavalhadas
chegaram pelas mãos dos

colonizadores portugueses
e, no século XVIII, faziam
parte das festividades do
Triunfo Eucarístico na cidade de Ouro Preto (MG). Em
Senhora dos Remédios, as
Cavalhadas mais antigas datam de 1870 e elas eram realizadas por ocasião da Festa
da Padroeira. “Constitui
uma tradição da Família Pereira, desde o século XVIII
até os dias de hoje. A cavalhada foi inserida na vida
das cidades de Senhora dos
Remédios e Capela Nova,
tendo em vista a distância
de apenas 18 km, e na época
a cidade de Capela Nova fazia o atendimento religioso
e a cidade de Senhora dos
Remédios o atendimento
civil, e em virtude também
das fazendas dos fundadores pertencerem a Senhora
dos Remédios territorialmente”, afirma Vander.
Acrescenta, ainda, que
os fundadores e primeiros
mestres de cavalhada foram os fazendeiros Manuel
Pereira e José de Souza Damasceno, moradores da localidade rural de Vargem
Grande em Senhora dos Remédios. “Os filhos, genros e
netos dos fundadores foram
os armados cavaleiros que
Manuel Pereira fornecia aos
corredores menos favorecidos armas, vestes, cavalos
com entusiástica prodigalidade. Uma das primeiras
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corridas deu-se ainda na
chegada do primeiro vigário colado, o padre Manoel
Francisco do Carmo, que
era o grande animador de
festas tradicionais”, disse.
A encenação
Ao todo, são quatro dias
de encenação, onde dois
grupos, a cavalo, representam os combates ao som
da banda Santa Cecília. No
primeiro dia da cavalhada
é dada a bênção e feito o
levantamento do mastro de
Nossa Senhora do Rosário.
O segundo dia é marcado
pela batalha entre os grupos.

No terceiro dia há o roubo
da Princesa. No quarto dia,
o grupo de Mouros se rende
aos Cristãos e há comemoração com batalhas festivas
e o batismo do rei mouro
que se converte ao cristianismo.
Segundo Márcio Bertola, em RB Tribuna, de Barbacena, de agosto de 1981,
“há momentos em que a
cavalhada de Senhora dos
Remédios ultrapassa uma
peça teatral, chegando a ser
um verdadeiro poema, onde
os verbos e as sílabas são
transformados em homens
e cavalos”.

