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ARQUIDIOCESE

A formação dos 
padres em debate
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Bem-vindo, Dom Airton!

Com 181 anos de atividades 
ininterruptas, a Sociedade Musi-
cal São Caetano, de Monsenhor 

Horta, distrito de Mariana, guar-
da em sua história o legado da 

música e a presença nos festejos 
de seu padroeiro. A corporação 
também desenvolve ensino gra-
tuito na escola da comunidade.

Música e tradição

Bispos estiveram reunidos entre os dias 11 a 20 de abril, em Aparecida (SP), 
na 56ª Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Du-
rante esses dias as  discussões, estudos e decisões giraram em torno das “Dire-

trizes para a Formação dos Presbíteros da Igreja no Brasil”.  Além de aprova-
rem as novas diretrizes, que serão enviadas  para a Congregação para o Clero, 

em Roma, foram publicadas duas mensagens no final da Assembleia.

Dom Airton José dos Santos será o 
sexto arcebispo a ocupar a cátedra da 

Sé marianense. O anúncio foi feito pelo 
papa Francisco, no dia 25 de abril, após 
a aceitação da renúncia de Dom Geral-

do ao governo pastoral da Arquidiocese, 
por ter completado 75 anos de idade. A 

posse de Dom Airton está marcada  
para 23 de junho.
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Ano do Laicato VIII

Toda a atividade apostólica 
dos cristãos leigos e leigas 
deve fluir e receber força 

da caridade; algumas obras, porém, 
prestam-se, por sua própria natureza, 
a tornarem-se viva expressão dessa 
caridade. Cristo quis que elas fossem 
sinais da sua missão messiânica. O 
Concílio Vaticano II, no Decreto so-
bre o Apostolado dos Leigos(as), re-
corda que o maior mandamento da lei 
é amar a Deus de todo o coração, e ao 
próximo como a si mesmo (cf. Mt. 22, 
37-40). Cristo identifica-se com os ir-
mãos: «o fizestes a um destes meus ir-
mãos mais pequeninos, a mim o fizes-
tes» (Mt. 25, 40). Ao mesmo tempo, 
ele fez da caridade o sinal dos seus dis-
cípulos: «nisto conhecerão todos que 
sois meus discípulos, se vos amardes 
uns aos outros» (Jo. 13, 35). Por esse 
motivo, a Igreja não pode abrir mão 
das obras de caridade, mas as assume 
como seu dever e direito inalienável. 
A misericórdia para com os pobres e 
enfermos e as chamadas obras de ca-
ridade e de auxílio para socorrer as 
múltiplas necessidades humanas de-
vem ser assumidas com grande empe-
nho por parte da Igreja.

A atividade social dos cristãos deve 
atingir as necessidades de todos os 
seres humanos. Onde quer que se en-
contrem pessoas afligidas pelas tribu-
lações ou pela doença, sofrendo o exí-
lio ou prisão, e a quem faltam comida, 
vestuário, casa, atendimento à saúde, 

trabalho, educação, meios necessários 
para levar uma vida digna e humana, 
aí a caridade cristã deve se fazer pre-
sente. Sempre se deve ter presente a 
liberdade e dignidade da pessoa que 
recebe o auxílio e em tudo buscar o 
cumprimento das exigências da justi-
ça e lutar para eliminar as causas dos 
males, e não apenas os seus efeitos, de 
tal modo que se busque superar a de-
pendência, a exclusão e toda forma de 
dominação (cf. AA 8).

À luz desses ensinamentos do Va-
ticano II, os cristãos leigos e leigas 
redescobrem seu papel na ação socio-
transformadora. Neste contexto, ilu-
minadoras são as palavras dos bispos 
da América Latina e Caribe na Confe-
rência de Aparecida: "Assumindo com 
nova força a opção pelos pobres, ma-
nifestamos que todo processo evange-
lizador envolve a promoção humana e 
a autêntica libertação sem a qual não 
é possível uma ordem justa na socie-
dade. Entendemos, além disso, que 
a verdadeira promoção humana não 
pode reduzir-se a aspectos particula-
res: Deve ser integral, isto é, promo-
ver todos os homens e o homem todo, 
a partir da vida nova em Cristo que 
transforma a pessoa de tal maneira 
que a faz sujeito de seu próprio de-
senvolvimento. Para a Igreja, o serviço 
da caridade é expressão irrenunciável 
de sua própria essência, assim como o 
anúncio da Palavra e a celebração dos 
sacramentos” (DAp 399).

 A Arquidiocese de Mariana, mais uma 
vez, passa pela  experiência de sucessão  
episcopal. De Dom Frei Manoel da Cruz 
a Dom Geraldo, sempre houve a atenção 
da Igreja para com esta porção do Povo de 
Deus, ou Igreja particular. E todos os que 
vieram para Mariana  o fizeram na consci-
ência do serviço eclesial e em favor do Rei-
no. Nos últimos tempos, Dom Oscar deixou 
o legado da firmeza eclesial e institucional, 
com zelo e atenção ao povo e à formação 
do clero. Dom Luciano, em nome de Jesus, 
abriu as portas para a missão libertadora e 
incrementou a visão pastoral mais abran-
gente. Dom Geraldo reuniu e organizou 
a caminhada pastoral com vários planos 
pastorais e missionários. Dom Airlton che-
ga, na sucessão, e dará seu contributo para 
a eclesialidade e para o tempo novo que se 
vive e se enfrenta hoje. Seu lema é “fazer 
a vontade de Deus”. Encontrará uma Ar-
quidiocese rica em sua história e nos avan-
ços pastorais. É uma Igreja que responde 
à  visão apresentada por  Aparecida: portas 
abertas e em direção às periferias.

Mariana tem uma história marcante de 
religiosidade, de cultura, de organização 
pastoral e de missão. São mais de 130 pa-
róquias que se articulam em regiões pas-
torais,  alimentadas pelos projetos e planos 
pastorais, missionários, de catequese e, 
também, das demais dimensões e ativi-
dades desenvolvidas em todo esse tempo, 
desde 1745, quando pastoreou Dom Frei 
Manoel da Cruz. Este ano,  trabalha a pe-
riferia da pobreza, definida na assembleia 
diocesana de dezembro de 2017. A Dimen-
são Sociopolítica viveu a Romaria dos Tra-
balhadores e está vivamente presente com 
a Arquidiocese na Romaria das Águas, no 
dia 03 de junho, na cidade de Ponte Nova, 
articulando-se com a Província Eclesiásti-
ca. A presença e liderança do pastor  aju-
dam na missão transformadora em favor 
do Reino.

A Arquidiocese tem muito a agrade-
cer o  zelo e a solicitude de Dom Geraldo 
nesses 11 anos à frente deste povo querido 
e  abençoado, como dizia Dom Luciano. 
Dom Airton seja bem-vindo para a conti-
nuidade do pastoreio, ao seu modo de con-
duzir, para fazer a vontade de Deus. O que 
importa é servir, como Jesus Cristo, ao re-
banho confiado e serviço do Reino de paz, 
justiça e libertação.

O dom de servir
Palavra do pastor

2

Assine o Pastoral R$25,00
Faça o depósito identificado na Caixa Eco-
nômica Federal ou nas Casas Lotéricas e 

envie seu nome completo, endereço,  
telefone e o comprovante para

Agência: 1701
Conta: 583-3 

Operação: 003

assinatura anual

assinaturaspastoral@gmail.com
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Pe. José Geraldo de Oliveira
Presidente Bernardes, MG

1. O seu grupo e sua comunidade 
têm a prática de avaliar o resulta-
do dos trabalhos realizados? Como 
isso se faz?

2. Depois de feita a avaliação, tudo 
continua do mesmo jeito, ou vocês 
procuram sanar os problemas en-
contrados?

Avaliação Pastoral

Não podemos 
priorizar algo do 
que foi avaliado, 
mas colocar tudo 
no primeiro pla-
no de correção

“

Muitos acreditam que 
tendo sido elaborado o 
plano pastoral, as ativida-
des previstas, as priorida-
des destacadas e as fun-
ções distribuídas, acaba 
o planejamento e começa 
a ação. Não é bem assim. 
O planejamento pastoral 
nunca é algo acabado. À 
medida que vai sendo exe-
cutado, o plano vai sen-
do revisado para ver se o 
grupo está trabalhando de 
maneira correta e os resul-
tados estão acontecendo.

Algumas situações po-
dem exigir que um plane-
jamento seja revisado. Por 
exemplo: algum recurso 
que estava previsto não foi 
conseguido; ao executar o 
que foi planejado, apare-
ceram novas necessidades; 
há os imprevistos do ca-
minho; os agentes se mo-
tivam e descobrem novas 
possibilidades...

O que é avaliação?
É muito comum fazer 

avaliações no fim do ano, 
ao final de um determina-
do trabalho ou após a exe-
cução de um projeto. Não 
se pode esperar o fim do 
processo para avaliar, pois 
pequenos desvios podem 
se tornar maiores se não 
forem corrigidos a tempo. 

com seu grupo ou equipe pastoral

BRUNA SUDÁRIO

Formação continuada

Avaliar é verificar se 
os objetivos propostos fo-
ram atingidos. Isso supõe 
confiança, sinceridade, 
não procurando descobrir 
culpados nem arranjando 
desculpas pra justificar os 
erros, ou para “não ficar 
feio” diante da comunida-
de. Muitas vezes, de modo 
errado, tomamos da avalia-
ção aquilo que nos interes-
sa, esquecendo que cada 
ponto avaliado é de suma 
importância. Não pode-
mos priorizar algo do que 
foi avaliado, mas colocar 

o que foi proposto nos ob-
jetivos; 3) Procurar desco-
brir as causas das falhas, 
para corrigi-las. 

Quem avalia?
Como o planejamen-

to foi feito participativa-
mente, a avaliação deve 
ser também participativa. 
Não cabe ao coordenador 
ou ao padre definir o que 
deu certo ou não, mas a 
todo o grupo envolvido. 
Quem planejou e execu-
tou o trabalho é quem deve 
avaliar, juntamente com 
os destinatários do traba-
lho. Por exemplo: Quem 
avalia a catequese são os 
catequistas que fizeram o 
planejamento, ouvindo os 
catequizandos.

O que se avalia?
Verificar se os objeti-

vos foram atingidos é o 
ponto central da avaliação. 
Porém, além do trabalho 
propriamente realizado, 
devemos também avaliar 
o crescimento do grupo e 
das pessoas envolvidas. 
Muitas vezes, os resulta-
dos não foram tão satisfa-
tórios, mas o crescimento 
das pessoas envolvidas foi 
grande.

Dentre outras coisas, 
avaliamos as relações in-
terpessoais, a qualidade da 

no despreparo do grupo, 
no desinteresse das famí-
lias, na má vontade dos 
outros... e tudo fica como 
estava antes. 

“Agir com competência, 
espiritualidade de serviço 
e santa ousadia é melhor 
que passar a vida inteira 
resmungando contra o que 
não corresponde às nos-
sas melhores intenções”.  
(Pe. Manoel Godoy)

Texto de Referência: 
Planejamento Pastoral: 
Executando e avaliando. 
Pe. Manoel Godoy.

cozimento, a consistência 
do molho... assim podem 
tomar as providências ne-
cessárias em tempo, para 
que o prato acabe mere-
cendo todos os elogios”. 
(Pe. Manoel Godoy)

“Temos que 
ser como as 
cozinheiras, 
que não es-
peram que a 
comida es-
teja na mesa 
para verifi-
car se deu 
tudo certo: 
e n q u a n t o 
preparam a 
receita, vão 
provando de 
vez em quan-
do, verifican-
do o ponto de 

tudo no pri-
meiro plano 
de correção. 
A avaliação 
serve para 
melhorar o 
p r o c e s s o , 
aprofundan-
do o que deu 
certo, apro-
veitando as 
descobertas 
feitas duran-
te o trabalho 
e detectando 
erros para 
não serem 

repetidos.
Três aspectos impor-

tantes numa avaliação: 1) 
Identificar problemas e 
acertos durante a execução 
dos trabalhos; 2) Compa-
rar o resultado obtido com 

participação, o crescimen-
to do espírito comunitário, 
a satisfação e a alegria das 
pessoas por participarem 
de uma atividade...

A avaliação não é o co-
roamento de um trabalho. 
É preciso que ela tenha 
consequências: se algo 
está errado, se houve de-
ficiências, alguma ação 
nova deve acontecer para 
tentar sanar os proble-
mas. Durante anos e anos, 
ouvimos queixas e mais 
queixas, sem que nada 
seja feito para mudar. Sim-
plesmente, põe-se a culpa 

Para Refletir
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MENSAGEM DE DOM AIRTON JOSÉ DOS SANTOS
À ARQUIDIOCESE DE MARIANA

27 de abril de 2018

Amados irmãos e irmãs da Arquidiocese de Mariana,
A paz esteja convosco!

UT FACIAM DEUS VOLUNTATEM TUAM
“Para fazer, ó Deus, a tua vontade!”

Dois dias atrás foi publicada a notícia de minha nomeação para 
essa querida Arquidiocese de Mariana. Expressando as palavras conti-
das em meu lema episcopal, respondi, em meu coração, e nas palavras 
que enviei ao Santo Padre, o Papa Francisco, ao chamado que me fez 
nomeando-me para o governo pastoral da Arquidiocese de Mariana.

Saúdo, com sentimentos de fraterna estima e respeito, o Exmo. e 
Revmo. Dom Geraldo Lyrio Rocha, nosso Arcebispo Emérito na que-
rida Arquidiocese de Mariana, augurando-lhe toda felicidade e paz. 
Querido Dom Geraldo, conto com suas orações e proximidade para 
me ajudar a fazer a vontade de Deus no meio do povo querido da Ar-
quidiocese de Mariana.

Saúdo, os Excelentíssimos Srs. Bispos da Província Eclesiástica, os 
que estão à frente do trabalho de pastorear a grei do Senhor e, com 
reverência e respeito, os que já são eméritos e estão conosco.

Saúdo com afeto paternal, os Padres, Diáconos e seminaristas da 
Arquidiocese. Desde o primeiro momento, vos tenho em minhas ora-
ções e em meu coração. Saúdo e acolho com grande esperança e grati-
dão, as Religiosas, os Religiosos e todos os consagrados que estão pre-
sentes e fazem parte da vida eclesial de nossa querida Arquidiocese.

Com grande alegria e esperança, olho para a Igreja de Mariana, 
com sua história e presença evangelizadora, na vida do nosso País e 
vislumbro a grande missão que está diante de todos nós, que a cons-
tituímos como Corpo de Cristo, como porção do povo de Deus, colo-
cada por Ele, na história, para ser sinal de salvação, de libertação, de 
vida plena para todos os seus filhos.

Com sentimentos de pastor, saúdo a imensa multidão dos cristãos 
leigos, que dia a dia testemunham o grande amor de Deus. Amados 
irmãos, vamos trabalhar para que o Senhor Jesus Cristo seja conheci-
do, amado, respeitado. Vamos nos esforçar e nos ajudar mutuamente 
para que o Evangelho chegue a todos e, para isso, somos chamados a 
queremos viver como discípulos-missionários. É isso que nos inspira 
o Papa Francisco, na Exortação Apostólica, Evangelii Gaudium, n. 21: 
“A alegria do Evangelho, que enche a vida da comunidade dos discí-
pulos, é uma alegria missionária. Experimentam-na os setenta e dois 
discípulos, que voltam da missão cheios de alegria (cf. Lc 10, 17).

Com sincero gesto de reconhecimento, saúdo as autoridades cons-
tituídas e todos os que em nossa Arquidiocese de Mariana, desen-
volvem ações e assumem encargos e serviços em prol da população. 
Especialmente saúdo os que trabalham diretamente em benefício dos 
menos favorecidos, dos pobres e dos que estão à margem da vida.

Aos que pertencem a outras comunidades cristãs e a outras Igrejas 
e Denominações; a todos os que crêem em Deus e a todos os de boa 
vontade, saúdo e cumprimento em Cristo, Caminho, Verdade e Vida.

Saúdo com respeito a todos os profissionais da educação, da saúde, 
dos meios de comunicação; saúdo os que estão no campo da política 
e nela, se esforçam em promover a dignidade dos mais sofridos e se 
empenham em tudo o que favorece o bem comum.

Saúdo aqueles que, dia a dia, lutam para sobreviver: os pobres, os 
doentes, os desempregados e tantos outros rostos sofredores. Esta 
saudação seja a expressão da solidariedade, da fraternidade e de mi-
nha proximidade espiritual.

Por fim, acolho e abraço a todos para, juntos, trilharmos o cami-
nho da vida cristã e darmos o testemunho que o mundo necessita. 
Para isso, cada pessoa, lá onde Deus a colocou, viva na certeza de que 
me coloco disponível ao serviço do Evangelho e da Igreja.

Com uma especial benção, a todos, me despeço!
Até breve!

Em 23 de junho de 2007 
a Arquidiocese de Mariana 
continuava a sua história 
com a posse de seu quinto ar-
cebispo, Dom Geraldo Lyrio 
Rocha. Onze anos depois, a 
Igreja particular de Mariana 
vai acolher seu novo pastor, 
Dom Airton José dos Santos, 
no próximo dia 23 de junho.

No dia 25 de abril, o 
Papa Francisco aceitou a 
renúncia apresentada por 
Dom Geraldo Lyrio Rocha 
ao governo pastoral da Ar-
quidiocese, por motivo de 
idade. Na ocasião, o Santo 
Padre nomeou arcebispo 
de Mariana, Dom Airton  
José dos Santos, até então 
arcebispo de Campinas (SP).

Natural de Fundão, Espí-
rito Santo, Dom Geraldo foi 
ordenado sacerdote em 1967 
e nomeado bispo em 1984. 
Estudou Filosofia no Semi-
nário Coração Eucarístico 
de Jesus, em Belo Horizonte, 
e Teologia na Pontifícia Uni-
versidade Gregoriana, em 
Roma. Fez ainda mestrado 
em Filosofia pela Pontifí-
cia Universidade Santo To-

más de 
Aquino 
e espe-
c i a l i za-
ção em 
L i t u r g i a , 
pelo Pon-
tifício Ateneo 
Santo Anselmo, ambos 
em Roma. Antes de ser 
nomeado bispo, lecionou  
Filosofia na Universidade 
Federal do Espírito Santo. 
Dom Geraldo também foi 
presidente da CNBB.

“Seguindo as pegadas 
do Bom Pastor, ao iniciar o 
pastoreio nesta Igreja Parti-
cular, quero conhecer bem 
de perto a realidade da Ar-
quidiocese de Mariana e do 
povo desta região. Conhecer 
para amar. Amar para servir 
e dar a vida pelas ovelhas”, 
disse Dom Geraldo na ho-
milia de sua posse.

As palavras ditas naquele 
23 de junho foram visíveis 
nestes quase onze anos de 
pastoreio. Durante sua ca-
minhada em Mariana, Dom 
Geraldo visitou as paróquias, 
promoveu debates impor-

23 de junho de 2007

t a n -
t e s , 
p r e -

servou 
e trans-

mitiu aos 
outros a he-

rança espiritual 
deixada por Dom Lu-

ciano, além de levar ao Va-
ticano seu processo de bea-
tificação.

 Sempre preocupado e 
atento às necessidade de 
seu povo, Dom Geraldo se 
fez presente e cobrou dos 
responsáveis atitudes para 
minimizar o sofrimen-
to daqueles que perderam 
tudo com a tragédia do 
rompimento da barragem 
de Fundão, em novembro 
de 2015. Seu zelo pastoral  
está marcado nos projetos e 
planos desta Igreja.

Assim como foi recebido 
com festa em 2007, a Arqui-
diocese celebrou com ale-
gria, em agosto de 2017, seu 
Jubileu de Ouro Presbiteral. 
Neste tempo é possível per-
ceber que Dom Geraldo fez 
a obra de um evangelista.

O novo arcebispo
Mineiro, nascido em Bom Re-

pouso, na Arquidiocese de Pouso 
Alegre, aos 25 de junho de 1956, 
Dom Airton, nomeado o novo ar-
cebispo de Mariana, cursou Filo-
sofia na Faculdade do Ipiranga e 
Teologia na Faculdade Nossa Se-
nhora da Assunção, em São Paulo. 
Tem mestrado em Direito Canô-
nico obtido na Pontifícia Univer-
sidade Gregoriana, em Roma.

“Desde quando fui notificado 
dessa nomeação, eu já rezo por 
cada um dos diocesanos de Ma-
riana. Mas de modo muito cari-
nhoso e próximo dos padres, que 
têm uma responsabilidade enor-
me em uma Igreja tão viva, tão 
dinâmica como é a Arquidiocese 
de Mariana. Todos os padres, di-
áconos, seminaristas, religiosos e 
religiosas entregam sua vida ali a 
serviço do povo de Deus. Então, 
no primeiro momento essa minha 

proximidade espiritual, que 
vai se tornar uma proximida-
de física, geográfica. Nós va-

mos nos conhecer e agradecer 
a Deus”, disse Dom Airton.
Pertencente ao Clero de Santo 

André (SP), Dom Airton foi or-
denado bispo auxiliar dessa dio-
cese, no dia 2 de março de 2002. 
Em 2004, foi nomeado bispo de 
Mogi das Cruzes (SP) e em 2012 
nomeado arcebispo de Campi-
nas (SP). Atualmente ele exerce 
as funções de Grão-Chanceler 
da PUC-Campinas e é Presiden-
te do Regional Sul 1 da CNBB 
(São Paulo). Entre outras atri-
buições, foi Secretário do Regio-
nal Sul 1 e membro da Comissão  
Episcopal para os Tribunais Ecle-
siásticos de Segunda Instância.

Na Arquidiocese de Campinas, 
Dom Airton exerceu seu minis-
tério alinhado com as Diretrizes 
Gerais da Ação Evangelizadora 
da CNBB e atento aos pedidos do 
Papa Francisco de ser uma “Igreja 
em Saída”.

“Ut faciam Deus, vo-
luntatem tuam” (Hb 10,9),  
“Eu vim, ó Deus, para fazer a tua 
vontade”, é o lema episcopal do 
novo arcebispo de Mariana.

EspecialEspecial

ARQUIDIOCESE DE CAMPINASARQUIDIOCESE DE CAMPINASBRUNA SUDÁRIOCAETANO ETRUSCOPARÓQUIA N. SRA. DA CONCEICAO - SENADOR FIRMINO

PARÓQUIA N. SRA. DA CONCEICAO - SENADOR FIRMINO MARCELO MARTINS ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS

Arquidiocese recebe seu novo pastor

23 de junho de 2018
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A liturgia da Palavra nos apresenta mais 
um sinal libertador de Jesus, questionando a 
interpretação legalista e deturpada da obser-
vância do descanso sabático, transformada 
em instrumento de escravidão, e nos ajuda a 
conhecer mais profundamente quem é Jesus. 

A Celebração: 1. O Tempo Comum do 
Ano Litúrgico garante o sabor da festa de 
Páscoa no cotidiano da vida, nos ajudando a 
descobrir no dia a dia a alegria de seguir Je-
sus. 2. Na segunda leitura, Paulo descreve o 
apostolado como o tesouro de Deus num 
vaso de barro. O vaso de barro é a fragili-
dade do apóstolo, porém, quando é quebra-
do revela o conteúdo: a vida de Cristo. 3.  
Na procissão de entrada, além da cruz pro-
cessional e as velas, um vaso de barro e o 
óleo dos enfermos, trazidos pelos agentes 
das pastorais sociais. 4. Sentido Litúrgico: 
mostrar que o Sábado corresponde hoje ao 
nosso Domingo, dia do Senhor, mostrar que 
a memória é fundamental para que não seja-
mos enganados na história. 5. No momento 
do Ato Penitencial entrar com cartazes con-
tendo as frases: 1) Perdão por não participar 
da celebração; 2) Perdão por escravizar o meu 
próximo; 3) Perdão por não partilhar. Em se-
guida canta-se o Ato Penitencial. 5. Valorizar 
a procissão das oferendas como disposição 
para produzir bons frutos na comunidade. 6.  
No final da celebração, propor ações para 
ajudar a comunidade resgatar o Domingo, 
como dia do Senhor. 7. Nos avisos finais, 
informar os horários da celebração da So-
lenidade do Sagrado Coração de Jesus, dia 
08/06. Se possível a equipe de acolhida, jun-
tamente com os membros do apostolado 
da oração, prepare cartõezinhos com a Pa-
lavra de Jesus: “Aprendei de mim que sou 
manso e humilde de coração” e distribua na  
despedida da assembleia.

9º Domingo do Tempo Comum

A liturgia da Palavra apresenta a ten-
tativa dos parentes de Jesus em desviá-lo 
de sua pregação messiânica e a discussão  
dos adversários de Jesus, cuja incredulidade 
levada a um extremo diabólico, questiona a 
origem do Seu poder. Possibilita-nos com-
preender que os verdadeiros irmãos de Jesus 
são os fazedores da vontade do Pai e revela a 
força de Cristo, em quem devemos confiar, 
para que ela também se manifeste em nós. 

A Celebração: 1. O Tempo Comum do 
Ano Litúrgico garante o sabor da festa de  
Páscoa no cotidiano da vida, nos ajudan-
do a descobrir no dia a dia a alegria de  
seguir Jesus. 2. Valorizemos os elemen-
tos que constituem o novo Tempo e o Rei-
no: As Palavras e ações de Jesus. 3. A aco-
lhida é de fundamental importância na 
comunidade cristã, pois demonstra inte-
resse por aqueles que dela participam. 4.  
Na procissão de entrada: valorizar a frase 
“Sejamos a verdadeira família de Jesus, os 
fazedores da vontade do Pai”. 5. No momen-
to do Sentido Litúrgico, convidar alguém 
da Dimensão Missionária o do Serviço de 
Animação Vocacional para falar sobre o se-
guimento de Jesus Cristo. 6. Encerrar a ho-
milia cantando a música “alma missionária”.  
Enquanto cantam entra a família de Je-
sus: operário, agricultor, alcoólatra,  
doutor, gari, enfermo, catequista, pro-
fessor, criança, jovem, idoso ou ou-
tras que a equipe achar conveniente  
(ou cartazes com estas indicações).  7. Lem-
brar a festa de Santo Antônio, o dia dos Namo-
rados, salientando a importância do namoro 
como tempo de conhecimento e partilha de 
vida, que será a base para as futuras famílias. 
8. No final da Celebração, dar a benção aos 
casais de namorados. Podem ser abençoados 
os pãezinhos da celebração.

03/06

Vamos celebrar!
10º Domingo do Tempo Comum

10/06

A liturgia da Palavra apresenta o nasci-
mento de São João Batista, o último profeta do 
Antigo Testamento. O espírito desta festa gira 
em torno da manifestação e da Graça e bonda-
de de Deus. Ele é um presente de Deus e desde 
o início mostra-se animado pelo Espírito do 
Senhor, é o precursor do grande dia de Deus. 

A Celebração: 1. O chamado profético não 
é privilégio de poucos, nem está restrito aos 
personagens bíblicos. A presente festa oferece 
uma ocasião para iluminar o profetismo hoje. 
Valorizemos também os elementos que cons-
tituem a gratuidade. Mas gratuidade quando 
se trata de Deus, significa não ser condiciona-
do por cálculos humanos, portanto, pertencer 
plenamente a Deus. 2. A equipe encontre uma 
maneira de vivenciar estes elementos como 
expressão criativa de sua vida e compromisso 
de fé. Colar no chão da igreja pegadas da por-
ta até o altar recordando a missão de João de 
preparar o caminho.  3. Na procissão de en-
trada, trazer uma estampa ou imagem de São 
João Batista.  4. No momento do Sentido Li-
túrgico, contar brevemente a vida de São João, 
explicando a dimensão profética recebida no 
Batismo. Dinâmica: Valorizar as mulheres gra-
vidas e os nomes das pastorais e movimentos 
da comunidade. 5. No momento do Ato Pe-
nitencial, mostrar que viver a vocação proféti-
ca pode acarretar muitos sofrimentos, só não 
desanima quem se deixa seduzir por Deus e o 
seu Reino.  6. Nas preces: valorizar o dia nacio-
nal do migrante comemorado hoje. 7. Prepa-
rar a procissão com os dons do pão e do vinho, 
no sentido de ofertar o louvor a Deus, chamar 
os homens e mulheres com o nome João para 
levá-los ao altar. 8. No momento Pós Comu-
nhão cantar o “Benedictus”, o canto de ação de 
Graças de Zacarias quando do nascimento de 
João (Lc. 1, 68-79). 10. Encerrar a celebração 
com o hino de São João.

11º Domingo do Tempo Comum

Liturgia escrita pelo Coordenador da Dimensão Litúrgica, padre Luiz Cláudio Vieira.

17/06

6

Solenidade da natividade de São João
24/06

A liturgia da Palavra apresenta uma cate-
quese, através de parábolas narradas de tal 
forma que a resposta aparece. Neste domin-
go, Jesus apresenta a parábola da semente que 
cresce por si e a do grão de mostarda, revela 
que o Reino de Deus é um mistério, um acon-
tecimento do qual não se pode determinar um 
parâmetro, parecem quase nada no começo, 
mas se tornam muito grandes no fim. No mis-
tério Celebrado somos convocados como dis-
cípulos missionários, a repartir a experiência 
da pessoa do Cristo que experimentamos na 
vida de nossas comunidades. A Celebração: 1. 
Salientar: acolhimento pessoal, ação em be-
nefício da fraternidade, da justiça e testemu-
nho de fé. 2.  Hoje celebramos a misteriosa e 
única experiência do Reino de Deus que Jesus 
mesmo tem. A equipe encontre uma maneira 
de vivenciar estes elementos como expressão 
criativa de sua vida e compromisso de fé. 3. 
Na procissão de entrada, valorizar a frase “Su-
perar as provações e acreditar no projeto do 
Reino”. 4. Sentido Litúrgico: mostrar a vivên-
cia e a dinâmica do Reino de Deus, que é sim-
ples, humilde, manso de coração, e também 
a solidariedade. 5. Iniciar a Liturgia da Pala-
vra com uma procissão festiva do Lecionário, 
“Palavra de Deus semeada no meio do povo”, 
trazer também um recipiente com sementes e 
um cesto com frutos. 6. No momento das pre-
ces, lembrar as coordenações pastorais e as di-
mensões missionária e catequética. 7. No final 
da celebração quem coordena a comunidade, 
mostrando as carências da comunidade, em 
breves palavras, convide mais pessoas para 
auxiliarem na construção do Reino de Deus. 
8. Realizar um envio da comunidade para a 
missão de trabalhar na construção do Reino, 
vivendo sua fé como testemunho: “A Palavra 
do Senhor germine em seu coração”, ou outra 
que a equipe achar conveniente.

IMAGENS: REPRODUÇÃO

LiturgiaLiturgia

Acesse as datas anteriores na seção "Preparação Litúrgica" do nosso site www.arqmariana.com.br 
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A Congregação para o Cle-
ro publicou, em dezembro de 
2016, o documento “O dom da 
vocação presbiteral”, revendo 
a chamada Ratio fundamen-
talis institutionis sacerdotalis, 
que normatiza a formação 
sacerdotal no mundo todo. 
Com base nessas orientações, 
as Conferências Episcopais de 
cada país devem rever suas di-
retrizes para a formação dos 
seminaristas. Este foi o prin-
cipal trabalho dos bispos na 
56ª Assembleia da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), realizada em Apare-
cida (SP), de 11 a 20 de abril. 

Aprovadas pelos bispos, as 
novas Diretrizes para a Forma-
ção dos Presbíteros da Igreja 
no Brasil serão enviadas para 
a Congregação para o Clero, 
em Roma, que também deverá 
aprova-las. Seguindo a mesma 
estrutura das atuais Diretrizes 
(Documento 93 da CNBB), 
o novo documento apresenta 
pouca novidade.

“A grande novidade das no-
vas diretrizes é a acentuação 

Padres: discípulos e 
configurados a Jesus Cristo

Compromisso com o Evangelho 
e com a vida dos pobres

das etapas da formação, procu-
rando acentuar que o aspecto 
essencial não é intelectual ou 
acadêmico, não é a formação 
de filósofos e teólogos, mas de 
discípulos e de presbíteros, ou 
seja, de pessoas configuradas 
com Jesus cristo. É a partir dis-
so que vamos tentar fazer uma 
grande mudança no processo 
formativo”, observa padre José 
Carlos dos Santos, assessor da 
comissão que elaborou o texto 
das novas Diretrizes. 

O bispo auxiliar de São Pau-
lo, dom José Roberto Palau, 
membro da Comissão de re-
dação do documento, destaca 
que a novidade das novas Di-
retrizes está na harmonia que 
deve existir entre as dimensões 
da formação. “A novidade é 
que se contemplem todas as 
dimensões. Se o candidato não 
evolui na dimensão humana 
ou pastoral, que ele não con-
tinue avançando na formação, 
mas espere até que possa cres-
cer de forma harmônica nas 
quatro dimensões”, explica. 

Outra novidade, segun-

do dom Palau, são os objeti-
vos das etapas de formação. 
“O Propedêutico é a etapa da 
preparação; a filosófica é a do 
discipulado; a teológica é a da 
configuração a Cristo e, por úl-
timo, a síntese pastoral ou ano 
pastoral”, sublinha.

O coordenador da 56ª As-
sembleia da CNBB, dom Es-
meraldo Barreto de Farias, 
destaca a missão como a tônica 
das novas Diretrizes. “A tôni-
ca missionária perpassa todo 
o texto das novas Diretrizes. 
Esses textos se inspiram no 
papa Francisco, que tem insis-
tido numa Igreja em saída, e na 
Evangelii Gaudium 15, onde se 
afirma que a causa missionária 
é a primeira de todas as cau-
sas”, disse.

Desafios da formação
“Formar padres que este-

jam em sintonia com as ne-
cessidades do povo; que sejam 
pastores, tenham zelo pastoral 
e queiram servir o povo com 
alegria e disponibilidade”. Este 
é, segundo dom Palau, um dos 

desafios na atual formação dos 
futuros padres.  O bispo des-
taca, ainda, a dificuldade que 
muitos seminaristas têm de 
aceitar a orientação do próprio 
seminário, buscando e seguin-
do orientações em outras fon-
tes. “As novas Diretrizes falam 
da honestidade do próprio se-
minarista no processo de for-
mação. O primeiro formador é 
ele mesmo. O reitor consegue 
perceber, no contato diário, 
quando o seminarista está as-
similando ou quando não está 
aberto ao processo formativo”, 
disse o bispo. 

Padre José Carlos também 
indica a dificuldade de o se-
minarista assimilar a formação 
como um desafio a vencer. “O 
desafio na formação dos fu-
turos padres é fazer com que 
os vocacionados que vêm de 
realidade muito complexa, do 
ponto de vista humano, ecle-
siológico, social, consigam en-
trar nessa perspectiva de uma 
vida sacerdotal, de pessoas que 
se tornam discípulas e configu-
radas a Jesus Cristo”, alerta. 

Em duas mensagens 
divulgadas no final de sua 
56ª Assembleia, a CNBB 
reafirmou seu compro-
misso com a evangeli-
zação e a opção pelos 
pobres. Na primeira, in-
titulada “Eleições 2018: 
compromisso e esperan-
ça”, os bispos destacam o 
momento difícil vivido 
pelo Brasil e apontam a 
falta de ética como uma 
das causas da corrup-
ção e do descrédito pela 
política. Condenam os 
discursos de ódio e into-
lerância e afirmam que, 
nas eleições, não se pode 
abrir mão de “princípios 

éticos e de dispositivos 
legais”, como o valor e a 
importância do voto, a 
Lei 9840/1999 de combate 
à corrupção eleitoral e a 
“Lei da Ficha Limpa”. 

Os bispos dizem, ain-
da, que “não merecem ser 
eleitos ou reeleitos can-
didatos que se rendem a 
uma economia que colo-
ca o lucro acima de tudo 
e não assumem o bem 
comum como sua meta”, 
além de classificarem 
como “reprováveis” can-
didaturas de quem busca 
foro privilegiado e outras 
vantagens.

Na segunda mensa-

gem, dirigida ao povo 
de Deus, a CNBB rea-
firma que seus posicio-
namentos em questões 
sociais, econômicas e  
políticas, são exigência 
do Evangelho. “Isso nos 
compromete profetica-
mente. Não podemos 
nos calar quando a vida 
é ameaçada, os direitos 
desrespeitados, a justiça 
corrompida e a violência 
instaurada. Se, por este 
motivo, formos persegui-
dos, nos configuraremos 
a Jesus Cristo, vivendo a 
bem-aventurança da per-
seguição (Mt 5,11)”, diz a 
mensagem.

Novas Diretrizes e o 
Seminário de Mariana

O arcebispo de Maria-
na, dom Geraldo Lyrio 
Rocha, destaca a carac-
terização de cada uma 
das etapas do processo 
formativo. “O Propedêu-
tico como complementa-
ção e acompanhamento 
do processo da iniciação 
cristã. A filosofia como 
formação do discípulo de 
Jesus. Só pode ser servi-
dor da Igreja e do próprio 
Cristo, quem for discípu-
lo de Jesus. Na teologia é 
dada a ênfase à configu-
ração com Cristo. O pa-

Nossos Bispos se reuniram, 
em abril, para a 56ª. As-
sembleia Geral da CNBB. 

O tema foi pertinente: “Diretrizes 
para Formação de Presbíteros”. 

Vivemos um momento muito deli-
cado: crise nas instituições; crise nos 
poderes legislativo, executivo e judici-
ário; crise na família, crise na educa-
ção; crise de autoridades, etc. Como 
cidadãos do mundo, somos atingidos, 
de alguma forma, pelas crises da so-
ciedade.

A Igreja está no mundo (cf. Jo 
17,15), embora não deva seguir as 
tendências do mundo (cf. Mt 20,20-
28; Rm 12,2). O que assistimos hoje, 
no Brasil, lembra-nos o livro Bíblico 
dos Provérbios: “Quando o governo é 
formado de homens justos e honestos 
o povo é feliz; mas, quando os líderes 
de uma nação são maus e desonestos, 
o povo chora de tristeza. Um rei jus-
to e honesto ajuda seu país a crescer e 
viver em paz; o rei que quer ficar rico 
às custas do povo acaba destruindo a 
nação” (Pv 29,2.4). 

O povo está cansado como ove-
lhas sem pastor (cf. Mt 11,28-30). (No 
tempo de Jesus os governantes eram 
considerados pastores.) A Igreja, atra-
vés de seus pastores (padres e bispos), 
no decorrer da história, assumiu um 
pastoreio integral, seguindo Jesus no 
cuidado com as ovelhas (o povo): 
Fundou Hospitais, Escolas, Cinema 
Paroquial, Creches, Asilos, etc. Hoje 
seu trabalho é um pouco diferente 
diante de uma sociedade completa-
mente diferente. 

O Papa Francisco tem exortado 
sobre o perigo do mundanismo espi-
ritual. Volta do triunfalismo medie-
val, das alfaias que lembram mais as 
pompas dos palácios, que a pureza e 
sobriedade dos ideais cristãos. Pas-
tores que cuidam de si mesmos e se 
esquecem das ovelhas: “bebem o leite, 
vestem a lã, matam as ovelhas gor-
das, mas não cuidam do rebanho” (Ez 
34,3; 1Pd 5,1-4). 

Na “posse” de um Padre, depois de 
ouvir falar tanto de pastor, alguém de-
sabafou: “Para a nossa Paróquia o Bis-
po não mandou um pastor, mas um 
lobo”. Todos queremos Padres segun-
do a vontade de Deus e a necessidade 
dos irmãos. Mas... Qual o perfil do 
Padre para a Igreja do século XXI? Os 
Padres hoje são formados pela Mídia 
e para a Mídia conservadora ou pelos 
teólogos comprometidos com as ba-
ses, como foi Jesus?

Pastores segundo a 
vontade de Deus  
e a necessidade  

dos irmãos

Opinião

Pe. Luiz Faustino dos Santos
Miranda do Norte, MA

dre tem que se identificar 
com Jesus Cristo, espe-
cialmente, no seu perfil 
de pastor”, ressalta.

Segundo dom Geral-
do, esses elementos vão 
enriquecer o processo 
formativo em Mariana. 
“Na Arquidiocese de Ma-
riana, o processo forma-
tivo é muito consolidado, 
contando com uma equi-
pe de formadores muito 
capaz e com a participa-
ção efetiva dos nossos se-
minaristas para que eles 
mesmos sejam sujeitos no 
processo do seu processo 
de formação”, disse.

FOTOS: CNBB

Comunhão e participaçãoComunhão e participação
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GABRIELA SANTOS

Pe. Geraldo Martins
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

Celebrado pela primeira vez no dia 
7 de maio de 1967, o Dia Mundial das 
Comunicações nasce por determina-
ção do Concílio Vaticano II com o 
objetivo de fortalecer o apostolado da 
Igreja em relação aos meios de comu-
nicação, além de orientar os católicos 
a rezar e colaborar com a sustentação 
dos meios de comunicação da Igre-
ja. Comemorado na festa litúrgica da 
Ascensão do Senhor, esse dia torna-
-se oportunidade de reflexão sobre a 
comunicação como serviço à vida e à 
dignidade humana.

Fundamento da comunicação, 
a verdade é a base da mensagem do 
papa Francisco para o Dia Mundial 
das Comunicações deste ano. Sua mo-
tivação está na condenável prática das 
fake news, cada vez mais presentes 
nas relações interpessoais, sobretudo, 
no mundo virtual. As fake news, na 
expressão do papa, são “informações 
infundadas, baseadas em dados ine-
xistentes ou distorcidos, que tendem 
a enganar e até manipular o destina-
tário. A sua divulgação pode visar ob-
jetivos prefixados, influenciar opções 
políticas e favorecer lucros econômi-
cos”. Por isso, devemos ficar atentos 
ao que recebemos e ao que comparti-
lhamos para não sermos propulsores 
do mal.

Identificar as falsas notícias é tare-
fa exigente. A capacidade criativa dos 
que as constroem e divulgam, con-
funde até mesmo os mais experientes. 
“O antídoto mais radical ao vírus da 
falsidade é deixar-se purificar pela 
verdade”, diz o papa para quem o dis-
cernimento da verdade exige “exami-
nar aquilo que favorece a comunhão e 
promove o bem e aquilo que, ao invés, 
tende a isolar, dividir e contrapor”. 

Para vencer as falsas notícias, as 
pessoas precisam adotar novas postu-
ras diante do poder e do alcance dos 
meios de comunicação. É dever de 
todos informar com base nos princí-
pios da verdade e da ética, sobretudo, 
os que exercem a profissão de produ-
zir e divulgar notícias. A esses, espe-
cialmente, alerta o papa: “Se a via de 
saída da difusão da desinformação é 
a responsabilidade, particularmente 
envolvido está quem, por profissão, é 
obrigado a ser responsável ao infor-
mar, ou seja, o jornalista, guardião das 
notícias. No mundo atual, ele não de-
sempenha apenas uma profissão, mas 
uma verdadeira e própria missão”. 

Que a nossa comunicação seja 
sempre para a verdade e a paz!

Comunicação para 
a verdade e a paz

Romaria dos trabalhadores: 
exemplo de luta e fé

Congonhas recebeu, no dia 
1º de maio, a 28ª Romaria dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras, 
que reuniu mais de 2000 pes-
soas nas ruas centrais da cida-
de, protestando contra a explo-
ração do trabalho e a destruição 
do meio ambiente,  inspirados 
no tema “Mineração para quê e 
para quem? Por uma economia 
à serviço da vida”.

 O coordenador da Dimen-
são Sociopolítica, padre Marce-
lo Moreira Santiago, comentou 
sobre os crimes ambientais de 
responsabilidade das minerado-
ras, como em Mariana, no rom-
pimento da barragem de Fun-
dão e, recentemente, nos dois 
vazamentos de minério de ferro 
em Santo Antônio do Grama.  
“Assusta e indigna a todos nós 
a ganância das empresas mi-
neradoras, em toda essa região 
do território da Arquidiocese 
de Mariana. Elas, ávidas do lu-

Jornal Pastoral lança novo projeto gráfico

Visão pastoral

cro, têm ‘olhos de cifrão’ – em 
tudo, veem o dinheiro e não 
a vida. Estão na contramão 
do sonho de Deus que, ao dar 
vida todas as coisas, viu que 
‘tudo era bom, muito bom’ 
e confiou ao ser humano o  
cuidado com a casa comum, a 
mãe terra”, afirmou.

Para a militante do Movi-
mento pela Soberania Popular 
na Mineração (MAM), Raia-
ra Pires, esses casos não são 
isolados, mas consequência 
do atual modelo de minera-
ção. “Tratar esse debate com a 
toda a população se faz urgen-
te e necessário porque tragédia 
como as que ocorreram foram 
pautadas numa dinâmica per-
versa, que coloca o lucro aci-
ma das pessoas. É importante 
cada vez mais refletir e unir 
a sociedade para reivindicar  
ações que pautam a soberania 
popular", defende.

O administrador apostólico 
da Arquidiocese de Mariana, 
Dom Geraldo Lyrio Rocha, que 
presidiu a missa de encerramen-
to da romaria, destacou em sua 
homilia que a declaração que fez 
em 2012 na Festa do Bom Jesus, 
em Congonhas, diante dos im-
pactos da atividade minerado-
ra é ainda mais urgente e atual.  
“Diante dos grandes investi-
mentos econômicos, os cida-
dãos, por meio de mecanismos 
de controle social, têm direito 
a reivindicar melhorias sociais 
e ambientais, a cobrar medi-
das eficazes que atendam às 
prioridades defendidas pela 
comunidade, a exigir que os 
impostos sejam devidamen-
te aplicados em sua finalida-
de e a lutar por medidas que 
garantam o respeito à digni-
dade de todos, com especial 
atenção aos trabalhadores e  
suas famílias”, alertou.

A edição de maio do Jornal 
Pastoral apresenta um novo 
projeto gráfico. A mudança tor-
na o jornal mais limpo e de fácil 
leitura. 

Produzido mensalmente, o 
Jornal Pastoral voltou a circular 
em agosto de 2014, desde então 
ele mantinha o mesmo projeto 
gráfico. Segundo o diretor do 
Pastoral, padre Alex Martins,  
as mudanças vão facilitar a lei-
tura. “Pretendemos deixar o 
jornal ainda mais convidativo a 
leitura. Queremos facilitar para 
que nossos leitores se sintam 
mais atraídos e convidados a ler 
o Pastoral”, disse.

De acordo com a diagrama-
dora do jornal, Gabriela Santos, 
o novo layout tem a intenção 
de redimensionar os textos e 

ampliar a utilização das fotos. 
"Tentamos priorizar o uso dos 
espaços brancos, que na diagra-
mação funciona como um res-
piro para a página. Essa com-
posição é importante para que 
o leitor não se perca em meio a 
tantas informações", afirma.

O diretor do Departamen-
to de Comunicação, padre 
Paulo Barbosa, que acompa-
nha o Pastoral desde o seu re-
torno, afirma que esta nova 
costura do jornal só tem a 
ajudar os leitores. “O jornal  
pretende ajudar os leitores a 
perceberem através de uma 
linguagem eloquente, de ma-
neira didática, produtiva, a 
qualidade da comunicação 
através dos escritos e da dia-
gramação. O Jornal Pastoral 

está cada vez mais chegando a 
todos os cantos de nossa Arqui-
diocese de maneira atualizada.  
Quanto mais nós nos inteira-
mos deste jornal, estaremos 
nos inteirando da caminhada 
de nossa Igreja”, afirma padre  
Paulo Barbosa.

O novo projeto gráfico do 
Jornal Pastoral será apresenta-
do no 4° Encontro de Comuni-
cadores com Dom Geraldo, no 
dia 12 de maio, em Mariana.

A história
Criado em 1991 por alguns 

padres da Arquidiocese, o Pas-
toral nasceu com o desejo de 
fortalecer a comunicação como 
um instrumento da evangeliza-
ção e do trabalho pastoral da 
Igreja particular de Mariana.

Giro de Notícias

Cerca de 100 agentes da pas-
toral do batismo, da crisma, da 
pastoral familiar, catequeses e co-
ordenadores de conselhos paro-
quiais da Região Mariana Norte 
participaram no dia 7 de abril, em 
Mariana, de uma formação sobre 
o Documento 107 da Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), intitulado “Iniciação à 
vida cristã: itinerário para formar 
discípulos missionários”.

Região Norte estuda Documento 107

Direitos da Criança e do Adolescente

A cidade de Ponte Nova, na Região Leste, vai 
acolher no dia 3 de junho a 3ª Romaria das Águas 
e da Terra, que envolve as dioceses de Minas Ge-
rais e Espírito Santo, em toda a extensão da Bacia 
do Rio Doce.

Dando sequência aos preparativos para esta 
caminhada, padres, representantes da comis-
são de Meio Ambiente da Província Eclesiástica 
de Mariana, lideranças das paróquias de Ponte 
Nova, das regiões pastorais, de organismos e de 
movimentos sociais estiveram reunidos no dia 
20 de abril para mais uma reunião. Questões li-
gadas à liturgia, infraestrutura e as missões fo-
ram alguns pontos debatidos durante a conversa. 

Com faixas e cartazes que pe-
diam pelo fim de toda e qualquer 
forma da violência, mais de mil 
moradores da cidade de Barba-
cena saíram às ruas, no dia 7 de 
abril, mobilizados pelo tema da 
Campanha da Fraternidade 2018 
“Fraternidade e superação da 
violência” para participar da “Ca-
minhada da Paz”. A organização 
do evento foi feita por um grupo 
de  leigos da Paróquia Nossa Se-

O Fórum Intermunicipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente foi implantado na co-
marca de Ponte Nova. A cerimônia de lançamen-
to foi realizada no dia 6 de abril no auditório da 
OAB, em Ponte Nova, e contou com a presença 
dos prefeitos das cidades envolvidas, represen-
tantes do judiciário local e do arcebispo de Ma-
riana, Dom Geraldo Lyrio Rocha. Representantes 
da pastoral da criança e do menor e adolescentes 
também acompanharam a cerimônia.

Além da Comarca de Ponte Nova, ou-
tras Comarcas do território arquidiocesano 
já começaram o processo de preparação para  
a implantação do Fórum.

Caminhada da paz em Barbacena

Continuam os preparativos para a 3 ª Romaria das Águas e da Terra
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Sob a condução do padre Pau-
lo Nobre, os participantes estu-
daram os quatro capítulos do 
documento aprovado na 55ª As-
sembleia Geral da CNBB, que 
enfatiza a necessidade de abrir 
a discussão para que a iniciação 
cristã seja uma atividade desen-
volvida por toda a comunidade.  
A Formação faz parte das ativida-
des previstas para o Ano Nacional 
do Laicato.

nhora da Assunção, em parceria 
com as outras paróquias da cida-
de, com a 13ª Região da Polícia  
Militar e o 9° Batalhão.

Ao chegarem na Praça dos 
Andradas, os participantes, de 
mãos dadas, realizaram um gran-
de abraço simbólico no local. Em 
seguida, ouviram a reflexão feita 
pelo pároco da Paróquia de Nossa 
Senhora da Piedade, padre Dani-
val Milagres Coelho. 

TJRMG

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, BARBACENA

BRUNA SUDÁRIO
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O som, a melodia e o ritmo caden-
ciado das marchas e dobrados fazem 
das bandas de música uma tradição e 
uma marca em várias cidades de Mi-
nas. Em Mariana, no distrito de Mon-
senhor Horta, é possível conhecer 
a quarta banda mais antiga do país. 
Fundada em 7 de abril de 1836, no an-
tigo arraial de São Caetano, a Socieda-
de Musical São Caetano é um tesouro 
centenário que abrilhanta as ativida-
des culturais da região.

“Salvador Furtado de Mendon-
ça que levou a música para Monse-
nhor Horta. Na época, ele fundou 
uma orquestra junto aos escravos, 
mas com o diminuição do ciclo 
do ouro essa orquestra se desfez,  
mas ficou esse legado da música na co-
munidade e foi onde nasceu a banda 
de São Caetano”, lembra o presidente 
e um dos maestros da banda, Djalma 
Silva Pinheiro, de 37 anos.

Em seus 182 anos de atividades 
ininterruptas, a corporação desen-
volve ensino gradativo e gratuito na 
Comunidade de Monsenhor Horta 
e difunde arte por meio da música, 
além de se apresentar em eventos re-
ligiosos e cívicos. “Nós carregamos 
o nome do padroeiro de nossa co-
munidade, São Caetano. Há 40 anos 
atrás o nosso distrito se chamava São 
Caetano, mas eles mudaram para 
homenagear o Monsenhor Horta. A 
banda foi fundada com o intuito de  
atender a igreja”, ressalta Djalma.

O membro da banda Arjuna 
Rama da Silva Alves Moreira, de 25 
anos, toca hoje o mesmo instrumen-
to que aprendeu há 11 anos: baixo 
tuba. “Na época quem não entrava na 
banda, geralmente entrava no time 
de futebol. Eu lembro que era assim.  
Eu sempre tive afinidade com mú-
sica, meu avô era músico, tocava na 
banda do grupo de bombeiros, meu 
pai também era amante da música. 
Então foi um incentivo que veio lá  
de casa”, revela.

O incentivo para aceitação de 
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Gabriela Santos e Bruna Sudário crianças na banda começou na dé-
cada de 80, quando o atual presi-
dente da banda, Djalma, entrou.  
“Na época já era mais díficil, criança 
mesmo eles não davam muita opor-
tunidade não. Quando faleceu um 
dos maestros lá mais antigo, um dos 
músicos assumiu a regência e abriu es-
paço para iniciar os jovens e crianças. 
Eu tinha 9 anos”. Hoje, a banda não 
só tem mais de 20 crianças tocando, 
como realiza um projeto na Escola 
Municipal Prefeito Jadir Macedo, que 
também é a sua atual sede. “A sede 
nossa está muito ruim, então a prefei-
tura cedeu o auditório da escola. Nós 
temos professores de músicas que en-
sinam lá os instrumentos, partituras.  
Temos uns 70 alunos mais ou menos”, 
explica o presidente.

Djalma e Arjuna deram vida ao 
projeto com o apoio da escola do 
distrito. Das 15 pessoas que Arjuna 
deu aula, pelo menos 8 permanecem 
na banda. Para ele, tanto o projeto 
quanto a banda são um suporte para 
o crescimento das crianças “Eu estava 
com 13 anos, eu entrei ali e a banda 
deu muito apoio pra eu crescer como 
pessoa. Molda como a gente vai ser, 
de certa forma. Enquanto a pessoa 
está ali aprendendo música, uma coisa 
muito bonita, tira a oportunidade de 
se envolver com drogas e outras coisas 
assim”, afirma.

Atualmente a Banda São Caeta-
no conta com 47 músicos, divididos 
entre vários instrumentos de sopro, 
percussão e outros naipes. Segun-
do Djalma, o repertório das apre-
sentações é bem variado. “É bem 
mesclado, mantendo os tradicio-
nais dobrados e músicas clássicas, 
bem como músicas populares atuais.  
Depende do evento para montarmos, 
se for em alguma atividade religiosa 
iremos tocar mais marchas festivas, 
músicas mais voltadas para a Igreja”, 
explica.

A Sociedade Musical sobrevive por 
meio de doações, auxílios da prefeitu-
ra e apresentações que realiza em ou-
tras cidades e estados.
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