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Na perspectiva de ava-
liação do Projeto Arqui-
diocesano de Evangeliza-
ção (PAE), a 26ª Assem-
bleia Arquidiocesana de 
Pastoral, realizada nos 
dias 23 e 24 de novem-
bro, em Mariana, definiu 
continuar trabalhando a 
periferia pobreza, inves-
tir no protagonismo dos 
cristãos leigos e leigas e 
implantar o Projeto de 
Evangelização da Juven-
tude. A edição deste ano 
reuniu 113 participan-
tes e também contou 
com o lançamento da  
Cartilha da Pobreza.
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A Arquidiocese de Mariana reas-
sume o compromisso de erradicação 
da pobreza. Esta investida continua-
rá sendo prioridade pastoral, ao lado 
da juventude e da formação dos cris-
tãos leigos e leigas.

Os pobres sofrem mais porque ca-
recem mais de assistência social, eco-
nômica e dos bens básicos para terem 
saúde, bem-estar e dignidade. O Bra-
sil ocupa novamente o mapa da fome. 
Faltam políticas públicas condizentes 
às necessidades imediatas do povo. 
Assola a realidade com o desemprego 
e a violência atingindo os jovens, ne-
gros e mulheres, além do sofrimento 
aos idosos, enfermos, povos indíge-
nas e camadas populares que vivem 
abaixo da linha da pobreza.

A pastoral diocesana propõe a 
ação eclesial e social com atenção 
aos menos favorecidos. Serão feitos 
mapeamentos, diagnósticos e levan-
tamentos para o conhecimento da 
situação desta periferia. Precisa-se 
trabalhar a assistência e a promoção 
humana. Conta-se com parceria jun-
to ao Poder Público, entidades e mo-
vimentos sociais nesta luta intrépida.

O ano seguinte deve fornecer o 
olhar e ações prioritárias como a 
Campanha da Fraternidade sobre as 
políticas públicas e o Fórum Social 
pela Vida. Será um tempo abrangen-
te de motivação e atividades liberta-
doras, como pede o Papa Francisco 
e o Mestre Divino dos pobres, Jesus 
Cristo. Não se pode furtar ao projeto 
em favor da vida. Uma Igreja Pobre 
com os pobres. É a busca da vivência 
e convivência com o Evangelho do 
amor na missão da Igreja.

O Papa Francisco conclama toda 
a Igreja e o mundo a olhar, sensibi-
lizar e a promover a inclusão dos 
pobres. No Dia Mundial dos Pobres, 
criado por ele, pediu perdão aos po-
bres quando não vistos e amados. 
Francisco reza uma Igreja pobre  
para os pobres.

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

Expediente

A pobreza  
clama por 

 socorro!

Dom Airton José dos Santos
Arcebispo Metropolitano de Mariana

Advento,
A vinda do Senhor Jesus Cristo
Com o Tempo do Advento, inicia-

mos um novo Ano Litúrgico, preparan-
do-nos para as Celebrações do Natal de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tempo 
de preparação para o Natal, inicia-se no 
primeiro Domingo do Advento e se es-
tende até o dia 24 de dezembro, quando 
celebramos a Solene Vigília do nasci-
mento de Nosso Senhor Jesus Cristo.

“O tempo do Advento possui du-
pla característica: é um tempo de pre-
paração para as solenidades do Natal, 
em que se comemora a primeira vinda 
do Filho de Deus entre os homense é, 
também, um tempo em que, por meio 
desta lembrança, voltam-se os corações 
para a expectativa da segunda vinda 
do Cristo no fim dos tempos. Por este 
duplo motivo, o tempo do Advento se 
apresenta como um tempo de piedosa e 
alegre expectativa” (NALC, 39).

Vamos celebrar o Nascimento de 
Cristo! Sua Encarnação e Sua presença 
no meio de nós! Esta realidade, cons-
titui um grande mistério: Deus, nosso 
Pai, envia Seu Filho Unigênito para nos 
salvar do pecado e da morte e nos res-
gatar, conduzindo-nos para a realização 
de Sua promessa.

Em nossa preparação para as Sole-
nidades do Natal, devemos nos esforçar 
para vencer a tentação do individua-
lismo e do mundanismo. A ORAÇÃO 
APÓS A COMUNHÃO da Missa do 1° 
Domingo do Advento, nos ajuda a com-
preender mais profundamente o senti-
do do tempo do Advento:

“Aproveite-nos, ó Deus, a partici-
pação nos vossos mistérios. Fazei que 
eles nos ajudema amar, desde agora, o 
que é do céu e, caminhando entre as 
coisas que passam, abraçar as que não 
passam”(Missal Romano, pag. 129).

Na caminhada que fazemos, prepa-
rando-nos para celebrar o Natal de Nos-
so Senhor Jesus Cristo, corremos o risco 
de nos deixarmos enganar pelas pro-
postas de felicidade que o mundo apre-
senta. Por isso, temos que estar atentos 
e pedir a Deus que nos “ajude a amar, 
desde agora o que é do céu e, caminhan-
do entre as coisas que passam, abraçar 
as que não passam”(cf. Missal Romano, 
pg. 129).Em outras palavras, ouvindo o 
que o Papa Francisco tem nos lembra-
do, não deixemos que nossa preparação 
e celebração do Natal sejam mundanos; 
não permitamos que a pureza dos senti-
mentos de fraternidade e solidariedade, 
que brotam no tempo do Natal, seja cor-
rompidos por interesses e desejos mun-
danos; enfim, saibamos acolher Jesus 
Cristo, Senhor e Juiz da História, nosso 
Salvador que, “agora e em todos os tem-
pos, vem ao nosso encontro, presente em 
cada pessoa humana, para que O acolha-
mos na fé e O testemunhemos na carida-
de, enquanto esperamos a feliz realização 
de Seu Reino” (cf. Prefácio do Advento, 
IA, Missal Romano, pg. 407).

A todos os leitores de nosso Jornal 
Pastoral, desejo um feliz e Santo Natal e, 
que o próximo ano seja repleto da graça 
e das bênçãos de Deus.
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A Declaração Universal dos 
Direitos Humanos foi institu-
ída pelas Nações Unidas em 
10 de dezembro de 1948. O 
documento tem 30 artigos e 
lista as garantias para que to-
dos tenham direito a uma vida 
digna, à liberdade e à segu-
rança, independentemente de 
sua nacionalidade, etnia, cor, 
convicção política ou religiosa, 
idade, sexo ou qualquer outra 
situação. Para entender mais 
sobre a Declaração, que está 
completando 70 anos, o Pasto-
ral conversou com a advogada 
Eliana Teixeira Dias. 

Direito para
todos?

PASTORAL: O que sig-
nificou a Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos e 
qual a sua importância?

ELIANA: Em 1948, o 
mundo estava vivendo o 
final da Segunda Guerra 
Mundial, que durou de 1939 
até 1945. Milhões de pesso-
as tinham morrido, milhões 
estavam sem casa. Judeus e 
homoafetivos eram perse-
guidos e mortos. Havia um 
forte sentimento de ódio e 
uma ideia de que alguns po-
vos eram superiores a outros. 
Com isto, surgiu a necessi-
dade de se criar mecanismos 
que protegessem os seres hu-
manos e evitassem futuras 
guerras e sofrimentos para a 
humanidade.  Instrumentos 
que garantissem direitos ina-
lienáveis a todo ser humano, 
independentemente de raça, 
sexo, nacionalidade, etnia, 
idioma, religião ou qualquer 
outra condição.

Quando você lê no artigo 
1º da Declaração que “todos 
os seres humanos nascem li-

PASTORAL: Quais 
avanços surgiram a partir 
da Declaração?

ELIANA: A tomada de 
consciência pelas pessoas de 
que são detentoras de direi-
tos e que estes direitos pre-
cisam ser reconhecidos já é 
um grande avanço. A opção 
pela Democracia foi outro 
grande avanço. A conquista 
do direito de votar pelas mu-
lheres é outro exemplo. O re-
conhecimento, a visibilidade 
conquistada pelos grupos 
excluídos podem também 
ser considerados grandes 
avanços. Podemos pensar 
ainda no acesso à saúde, à 
educação, ao saneamento 
básico, à moradia, que são 
vistos hoje como Direitos 
Humanos. Aí vamos ver que 
foram direitos conquistados 
por parcela expressiva da 
população, embora, claro, 
ainda não tenhamos alcan-
çado o nível ideal.

PASTORAL: Como a 
Declaração classifica os Di-

É desastroso 
perceber que 
o conteúdo da 
Declaração 
Universal dos 
Direitos Humanos 
ainda permaneça 
desconhecido

PASTORAL: Qual é a si-
tuação dos Direitos Huma-
nos no Brasil hoje?

ELIA-
NA: A 
situação 
hoje não 
é confor-
tável. De 
a c o r d o 
com a Comissão Interame-
ricana de Direitos Humanos 
(CIDH), houve “retração na 
garantia de direitos nas mais 
diversas áreas”. No relató-
rio preliminar, a Comissão 
aponta violações relaciona-
das aos sem terra; ao trabalho 
escravo; existência de grupos 
de extermínio; violência po-
licial e sua impunidade e tor-
tura como método de inves-
tigação; violência contra pes-
soas do sexo feminino; racis-
mo; a situação da população 
indígena; os problemas das 
crianças em situação de rua 
e a situação do sistema pe-
nitenciário. Eu acrescentaria 
ainda que o discurso de ódio 
que tomou conta do país nos 
últimos anos, especialmente 
nas ultimas eleições, favorece 
a violação de Direitos Hu-
manos, principalmente das 
minorias. 

PASTORAL: Como 
a Igreja pode traba-
lhar a Declaração dos  
Direitos Humanos? 

ELIANA: É preciso que 
as igrejas cristãs tenham an-
tes de tudo coragem proféti-
ca porque é necessário abrir 
mão do conforto da sacristia 
e se misturar à dor dos po-
bres e dos excluídos. Jesus 
disse que veio para trazer 
vida e vida em abundância. 
Será que uma fé contempla-
tiva, individualista, é capaz 
de proporcionar vida em 
abundância? 

A igreja poderia con-
tribuir apoiando com mais 
vigor as pastorais sociais, 
as comunidades eclesiais 
de base, os movimentos de 
fé e política. A pastoral de 
conjunto é, também, mui-
to importante para pensar 
uma educação em direitos 
humanos de forma perma-
nente. É desastroso perceber 
que, mesmo completando 
70 anos, o conteúdo da De-
claração Universal dos Di-
reitos Humanos ainda per-
maneça desconhecido por 
grande parte dos agentes de 
pastorais e até mesmo por  
muitos do clero.

ARQUIVO PESSOAL

“

vres e iguais em dignidade e 
direitos” e que “são dotados 
de razão e consciência e de-
vem agir em relação uns aos 
outros com espírito de frater-
nidade”, percebe claramente 
a intenção em garantir direi-
tos de paz e de convivência 
respeitosa a todas as pessoas 
e isto tem um significado 
monumental. Significa que 
eu sou titular de direitos uni-
versais e devo agir em relação 
ao outro respeitando os seus 
direitos, também universais, 
com sentimento de irman-
dade, e que ninguém se sinta 
superior ao outro e que todos 
devem respeitar a Terra.

geração são os chamados di-
reitos transindividuais e são 
relacionados com a proteção 
ao meio ambiente, aos consu-
midores e, também, o direito 
ao desenvolvimento e o direi-
to à paz. Mais recentemente, 
é possível falar em direitos 
de quarta geração, os que se 
referem à biotecnologia, à 
manipulação do patrimônio 
genético, e o direito à demo-
cracia direta, à informação 
verídica, ao pluralismo. Por 
fim, surgem os direitos de 
quinta geração relacionados 
à evolução da cibernética e de 
tecnologias  como a realidade 
virtual e a internet.

reitos Huma-
nos?

E L IA NA : 
Em quatro di-
mensões clás-
sicas: direitos 
de primeira, 
de segunda, de 
terceira e quarta 
geração. Os de 
primeira estão 
relacionados 
aos direitos ci-
vis e políticos, 
principalmente 
o direito à liber-
dade; os de se-
gunda referem-
-se aos direitos 
sociais, cultu-
rais, econômi-
cos e coletivos. 
Os de terceira 

3



| PAS  ORAL2 Dezembro 2018 Arquidiocese de Mariana | 4 Comunhão e participação

bém foram muito bem colo-
cados e a participação muito 
boa”, pontuou o arcebispo.

Segundo o coordenador 
arquidiocesano de pastoral, 
padre Geraldo Martins, as 
conclusões desse ano foram 
iluminadas pelas propostas 
apresentadas pelas Regiões 
Pastorais, pelos aprofunda-
mentos realizados pelos as-
sessores e os trabalhos em 
grupos. Ele acrescenta que 
cada ano a Assembleia de-
monstra muita maturidade. 
“Os que vêm pela primeira 
vez também mostram essa 
maturidade e seriedade nos 
trabalhos. É uma riqueza isto 
da nossa Arquidiocese” disse.

Juventude
Para o ano de 2019, a perife-

ria apontada pelo PAE é a juven-
tude. Dessa forma, a Assembleia 
ressaltou a importância do Pro-

jeto Arquidiocesano de Evange-
lização da Juventude ser imple-
mentado e estudado por todas 
as instâncias. O Sínodo para os 
jovens e o 4º Congresso Voca-
cional do Brasil também serão 
outros eventos considerados  
ao longo do ano.

Padre Geraldo explica que 
o compromisso de evangeli-
zar a juventude é de todos e 
deve perpassar todo o traba-
lho pastoral da Arquidiocese. 
“A ideia é estudar o Projeto 
de Evangelização em todas 
as instâncias. Todos devem 
entender que o compromisso 

com os jovens é arquidiocesa-
no. Não assumimos uma prio-
ridade para os jovens, mas, 
assumimos a juventude como 
prioridade. Portanto, caberá 
a todos um empenho para 
que a juventude seja priori-
dade em toda a Arquidiocese. 
Todos os grupos, serviços e 
dimensões pastorais devem 
ter a juventude como priori-
dade”, sublinha o coordena-
dor de pastoral. Ele também 
ressaltou que o protagonismo 
juvenil deve ser respeitado e 
que é preciso ir ao encontro 
dos jovens afastados. 

FOTOS: BRUNA SUDÁRIO

Continuar trabalhando a 
periferia pobreza, investir no 
protagonismo dos cristãos 
leigos e leigas, inserindo, nes-
se contexto, a periferia Juven-
tude, definida anteriormente 
como prioridade para o ano 
de 2019, foram os encami-
nhamentos aprovados na 26ª 
Assembleia Arquidiocesana 
de Pastoral. Na perspectiva 
de avaliação do Projeto Ar-
quidiocesano de Evangeli-
zação (PAE), a Assembleia 
foi realizada nos dias 23 e 
24 de novembro, na Facul-
dade Dom Luciano Mendes, 
em Mariana, reuniu 113 par-
ticipantes e teve como tema  
“Ungidos e enviados para evan-
gelizar os pobres” (Lc 4,16-21).

 Para o arcebispo de Ma-
riana, Dom Airton José dos 
Santos, as diretrizes traçadas 
foram muito bem colocadas. 
“Participei da última reunião 
do Conselho Arquidiocesa-
no de Pastoral (CAP), onde 
começou a ser planejada a 
Assembleia e a ideia de fazer 
mais uma avaliação foi muito 
interessante. Não estamos co-
meçando nada novo, o cami-
nho continua e a assembleia 
demonstrou isso. Essa revisão 
foi muito importante e de-
monstra o caminho que está 
sendo feito na Arquidiocese. 
Os encaminhamentos tam-

Avaliando a

caminhada pastoral
Avaliações e encaminhamentos em torno do Ano do Laicato e das periferias da pobreza e da juventude,  

marcaram a 26ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. Na ocasião também foi lançada a Cartilha da Pobreza

FOTOS: BRUNA SUDÁRIO
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pilares (identidade, vocação,  
missão e espiritualidade).

A presidente do Conselho 
Arquidiocesano do Laicato, 
Sônia Barbosa, afirma que 
desde o Concílio Vaticano II 
a Igreja já se abriu aos leigos 
e que o Ano do Laicato serviu 
para acordar a Igreja como 
um todo. “Este ano mostrou 
que precisamos caminhar 
juntos. Há lacunas que so-
mente os leigos podem preen-
cher. Os documentos da Igre-
ja já apontavam isto, falta-nos 
assumir aquilo que é próprio 
da nossa vocação e identida-
de”, disse. Ela acrescenta que 
a escolha da Arquidiocese em 
continuar favorecendo o pro-
tagonismo dos leigos ressalta 
essa necessidade.

 
Metodologia
A metodologia utilizada 

nas Assembleias foi outro 
ponto avaliado. A proposta é 
que as próximas assembleias 
continuem sendo anuais, 
mas, que elas sejam proposi-
tivas a cada quatro anos, de-
finindo uma prioridade para 
cada dois anos, e avaliativa 
nos três anos subsequentes. 
Essa nova metodologia será 
aplicada a partir de 2020, 
quando será elaborado o 
novo Projeto Arquidiocesano  
de Evangelização.  

Outra mudança aprovada 
é que a Assembleia Arquidio-
cesana seja realizada no mês 
de setembro, antecedida da 
consulta às bases. Já as assem-
bleias regionais serão realiza-
das após essa data.

 Pobreza
Na perspectiva de conti-

nuar atuando no combate à 
pobreza e na evangelização 
dos pobres, a Assembleia Ar-
quidiocesana definiu três ei-
xos de trabalho: formação, 
ação pastoral e ação político-
-social. Padre Geraldo explica 
que, no eixo formação, a ideia 
central é conscientizar e capa-
citar os agentes de pastoral e a 
comunidade eclesial a partir 
do Evangelho e do estudo da 
Doutrina Social da Igreja. “É a 
Doutrina Social da Igreja que 
vai nos fazer entender e olhar 
para o pobre. Não um olhar 
meramente sociológico, que 
leva para a filantropia, mas um 
olhar de Jesus Cristo, um olhar 
de Pastor. Aquele que cuida e 
pratica a caridade”, disse.

 Em relação à ação pasto-
ral foi ressaltada a importân-
cia da Arquidiocese assumir 
a Dimensão Sociopolítica, a 
Campanha da Fraternidade, 
o 7º Fórum Social pela Vida 
e o Dia Mundial dos Pobres. 
Para a ação político-social foi 
sugerido à realização de um 
levantamento para diagnos-
ticar, com mais clareza, quem 
são e onde estão os pobres na 
Igreja particular de Mariana.

Laicato
Para continuar favorecen-

do o protagonismo dos cris-
tãos leigos e leigas na Igreja 
e na sociedade, foi apontado 
que Mariana deve investir nos 
ministérios que lhe são confia-
dos aos leigos e na formação 
do laicato, a partir dos quatro 

 Cartilha da pobreza
 Uma cartilha sobre a po-

breza foi lançada no último 
dia da Assembleia. O ma-

coleção das publicações do 
Centro Arquidiocesano de 
Pastoral. “Essa é a cartilha de 
número 12. O número dela é 

terial, elaborado pela coor-
denação arquidiocesana de 
pastoral, foi pensado para au-
xiliar nas reflexões e ações em 
torno da periferia da pobreza, 
que está sendo trabalhada na 
Arquidiocese.

Segundo padre Geraldo 
Martins, com uma linguagem 
simples, mas bem fundamen-
tada, a cartilha é dividida em 
quatro capítulos e possui 45 
páginas. “Ela é iniciada des-
crevendo o que é a pobreza e 
quem são os pobres. O segun-
do capítulo apresenta uma 
fundamentação bíblica sobre 
a questão da pobreza e o ser-
viço aos pobres. O terceiro 
capítulo fala do magistério da 
Igreja na ação com os pobres 
e o último capítulo questiona 
sobre o nosso agir em relação 
à pobreza”, explica.

 Padre Geraldo acrescenta 
que essa cartilha faz parte da 

providencial, pois, é seguida a 
cartilha da Dimensão Social 
da Evangelização”

 Para Dom Airton, falar de 
uma opção preferencial pelos 
pobres, é falar de uma obriga-
ção cristã. "Os pobres são os 
nossos irmãos mais necessita-
dos e nós temos que nos vol-
tar para eles. Deus não faz a 
opção pelos pobres, Deus está 
com os pobres. Temos que 
adequar os nossos trabalhos 
pastorais para atender aos 
pequenos”, afirmou. Ele tam-
bém destacou que em uma 
paróquia que não tem ne-
nhum serviço de atendimen-
to aos pobres, está faltando 
alguma coisa. ”O serviço aos 
mais pobres, para nós, não é 
filantropia, não é caridade no 
sentido social. Para nós é exi-
gência moral e exigência do 
Evangelho. É testemunho de 
fé”, acrescentou o arcebispo.
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Liturgia da Palavra
Coloca-se em realce a figura de João Ba-

tista, que é apresentado como “a voz daque-
le que grita no deserto”. Ele é o Precursor, o 
mensageiro que anuncia a chegada do Mes-

sias trazendo a esperança de que Deus não 
abandona jamais o seu povo e o ama com 
amor eterno.

O Mistério Celebrado
A Igreja no tempo do advento é 

chamada a tornar-se um povo sempre 
mais consciente de Deus a caminho, 
que vem ao mundo como o Emanuel, 
 Deus conosco.

Celebração
• A primeira vela da coroa deve es-

tar acesa. Nos ritos iniciais se acende a 
segunda vela e diz: "Senhor Deus, res-
soam muitas vozes em nosso mundo. E 
entre elas há as que não conduzem à vida, 
à harmonia e à paz. Fazei com que a luz 

de vosso advento nos faça profetas de es-
perança e de vida em nosso mundo dilace-

rado por tantas discórdias. Acendei em nós a 
luz de vossa bondade e misericórdia infinitas. 
Amém." Canta-se um cântico apropriado para 
o momento.

• A discrição ou ausência de flores dará à ce-
lebração, um caráter de sobriedade que é pró-
prio deste tempo.

• Colocar um tronco com um broto, junto à 
Mesa da Palavra ou, à coroa do advento. 

• Omite-se o hino do Glória para que seja 
cantado solenemente na noite de Natal. 

• É importante preparar com capricho a Li-
turgia da Palavra, proclamando os textos bíbli-
cos de maneira viva e cantando o salmo, cujo 
refrão deve ser acompanhado pela assembleia.
• Bênção final, própria do Advento, confor-

me o Missal Romano.

2° D0mingo do Advento

3° D0mingo do Advento
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Vamos celebrar!

Acesse a liturgia de outros dias na seção "Preparação Litúrgica" no site da Arquidiocese.
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Liturgia da Palavra
A alegria da expectativa do nascimento de Je-

sus impulsiona na vivência da confiança em Deus 
com nossas necessidades por meio das orações e 
súplicas, ao mesmo tempo que é oportunidade 
da prática da justiça e da partilha.

O Mistério Celebrado
A fé cristã se funda sobre o “alegre anún-

cio” semeado na escuridão do mundo e nas 
dores da humanidade. E assim o povo de 
Deus que se reúne para celebrar aguarda na 
expectativa a noite santa do natal. Este é o 
Domingo da Alegria, que em latim se chama 
domingo “Gaudete”. A celebração se reveste 
de alegria porque aquele que esperamos já 
está conosco!

Celebração
• A primeira e a segunda vela da coroa de-

vem estar acesas. Nos ritos iniciais se acende 
a segunda vela e diz: "Ao acendermos esta 
vela, concedei-nos, ó Deus todo-poderoso, 
que desponte em nossos corações o esplen-
dor da vossa glória, para que, vencidas as 

trevas do pecado, a vinda do vosso Unigênito 
revele que somos filhos da luz. Por Cristo nosso 

Senhor. Amém." Canta-se um cântico apropria-
do para o momento.

• Omite-se o hino do Glória para que seja 
cantado solenemente na noite de Natal. 

• A cor litúrgica deste domingo é o róseo. 
Podem-se utilizar arranjos de flores pequenos e 
discretos, com moderação, pois ainda não é Natal. 

• Neste domingo realiza-se a coleta nacional 
para a evangelização da Igreja no Brasil, proposta 
pela CNBB. A oração da campanha pode ser reza-
da na conclusão das preces dos fiéis.

• Cantar o Prefácio, o Santo, as Aclamações, o 
Amém e o “Cordeiro”.

• Bênção final, própria do Advento, confor-
me o Missal Romano.
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Liturgia da Palavra
 A preparação para acolher o Príncipe da 

Paz, que está para chegar, ilumina nossa exis-
tência e traz alegria aos pobres que confiam 
nas promessas e na ação de Deus em sua vida, 
a exemplo de Maria e Isabel.

O Mistério Celebrado
Deus traça continuamente sua ação na 

história porque é Deus-conosco. O Ema-
nuel, Deus Conosco, veio nos livrar do 
pecado e da morte e nos introduzir no seu 
Reino de vida e liberdade. A salvação que 
vem de Deus não é um sonho irreal, mas é 
sua própria presença, manifestada em seu 
Filho, envolvendo Maria, José e todas as 
pessoas que se engravidam de seu projeto e 
geram uma nova maneira de viver.

Celebração
• As três velas da coroa devem estar 

acesas. Nos ritos iniciais se acende a quar-
ta vela, que pode ser trazida por uma ges-
tante, que rezará: "Senhor Deus, que olhais 

com bondade para nossa humanidade, fa-
zei-nos servidores de vosso Reino, a exem-

plo de Maria que não hesitou em vos servir 
generosamente. Dai-nos o alento de vossa mi-

sericórdia e conservai-nos no caminho de vosso 
Filho Jesus, que vem para nosso meio e nos sal-
vará.  Amém". Canta-se um cântico apropriado 
para o momento.

• Omite-se o hino do Glória para que seja can-
tado solenemente na noite de Natal.

• A figura a ser destacada é a virgem Maria, 
mulher em cujo ventre o Verbo divino se huma-
nizou, fazendo com que entremos no dinamismo 
do seu amor e fidelidade.  Valorizar a participa-
ção das mães gestantes e de crianças nos vários 
momentos da celebração.  

• Bênção final, própria do Advento, conforme 
o Missal Romano, destacando as mães gestantes 
presentes.

Liturgia da Palavra
A liturgia apresenta indicações para que 

as famílias se fortaleçam em suas convicções 
e na sua missão dentro da Igreja e da Socie-
dade. Na aflição de Maria e José à procura de 
Jesus enxergamos todas as crises enfrentadas 
pelas famílias hoje.

O Mistério Celebrado
No domingo da oitava de Natal foi co-

locada a festa da Sagrada Família, a qual foi 
instituída por iniciativa de algumas igrejas 

locais, foi aprovada por Leão XIII em 1892 e 
estendida a toda Igreja latina.

Celebração
• Valorizar a presença das famílias na entrada, 

nas leituras, nas preces, na apresentação dos dons.
• Levar na procissão de entrada uma imagem 

ou estampa da Sagrada Família, que deve ser co-
locada em algum lugar preparado próximo ao 
presbitério. Pode-se cantar ou rezar a oração pela 
família

• A oração do Pai-Nosso, poderá ser cantada, 
dando-se as mãos, formando a grande FAMÍLIA 
de Deus ao redor do altar. 

• Onde for possível, no final, fazer uma peque-
na confraternização.

Pe. Geraldo Trindade
Pedra Bonita/MG

p.geraldotrindade@gmail.com
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Sagrada Família
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Vamos celebrar!

Acesse a liturgia de outros dias na seção "Preparação Litúrgica" no site da Arquidiocese.
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8 Igreja no Brasil e no mundo

Num Simpósio Teológico, em Be-
lém-PA (2016), o assessor acabara de 
fazer uma reflexão sobre Eucaristia e 
Caridade. Tratava da união na comu-
nidade, serviço ao próximo, solidarie-
dade com os carentes e os mais sofri-
dos, a exemplo de Jesus. O assessor 
pediu um canto. Tiraram um canto, 
que mais parecia um coro de anjos 
nas nuvens: nada a ver com o que se 
tratava. A falta de sintonia entre fé e 
vida se torna irritante para quem quer 
avançar, “lançar as redes em águas 
mais profundas” (Lc 5,4).

Nossa Arquidiocese viveu em no-
vembro último a 26ª Assembleia de 
Pastoral, cujo tema foi “ungidos e en-
viados para evangelizar os pobres” (Lc 
4,16-21). Muito propício para o final 
do “Ano do Laicato”. Quantos (as) Lei-
gos (as) ungidos (as) no batismo e na 
crisma são enviados (as) e não medem 
esforços para caminhar com o povo, 
inseridos na sociedade como sal e luz. 

Não sabemos se Josué reuniu o 
povo para fazer uma avaliação do 
que se propuseram naquela histórica 
assembleia (cfJs 24): “nós serviremos 
a Javé”. É sempre bom fazer uma ava-
liação.  Entristece a muitos de nós a 
repetição de propósitos e eleição de 
prioridade que logo ficam esquecidas. 

São convocados (as) para a assem-
bleia arquidiocesana de pastoral, as-
sessores (as) e coordenadores (as) de 
pastoral, de movimento de Igreja, de 
associações religiosas, irmandades e 
movimentos sociais, a nível arquidio-
cesano. O que se decide numa assem-
bleia deve ser levado pelos delegados 
a todo o grupo que o delegou. Isto é 
feito? Por que será que, com raras 
exceções, os movimentos de Igreja, 
preferem viver longe dos compro-
missos evangelizadores assumidos 
em assembleia? Depois do apelo do 
Papa Paulo VI por uma “Nova Evan-
gelização” (1975), e da insistência do 
Papa Francisco quanto à unidade na 
Igreja, por que ainda tanta divergên-
cia no jeito de ser Igreja? Os movi-
mentos de Igreja fizeram muito bem 
em outras épocas. Mas será que eles 
têm sentido no século XXI? Não es-
tariam fazendo uma“evangelização  
de verniz”? (Paulo VI).

Em cada assembleia há um desper-
tar da esperança. O momento político 
e social que vivemos no Brasil exige de 
nós, ungidos no batismo e na crisma, 
uma atitude corajosa, ousada, proféti-
ca e solidária com os marginalizados, 
perseverando na resistência dos que 
lavam e alvejam suas vestes no sangue 
do Cordeiro (cf. Ap7).

Assembleia Pastoral: 
um passo à frente

Opinião

Pe. Luiz Faustino dos Santos
Miranda do Norte, MA

CNBB aprova projeto para o Mês 
Missionário Extraordinário

O Conselho Perma-
nente da Conferência 
Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) dis-
cutiu e aprovou o pro-
jeto de preparação do 
Mês Missionário Ex-
traordinário (MME) 
em reunião realizada 
nos dias 20 a 22 de no-
vembro. O Conselho 
Permanente, consti-
tuído pela presidên-
cia, presidentes das 
comissões episcopais 
e membros eleitos dos 
conselhos episcopais 
regionais, tem caráter 
eletivo e deliberativo.

O projeto foi ela-
borado pelo Grupo 
de Trabalho do MME, 
nomeado em junho 
deste ano, com a tarefa 
de formular as primei-
ras propostas de ação 
para o mês que será 
celebrado em outubro 
de 2019. Compõem 
o Grupo de Trabalho 
do Mês Missionário 
Extraordinário, Dom 
Odelir José Magri, 
coordenador do gru-
po, Dom Esmeraldo 
Barreto de Farias, Dom 
Giovanni Crippa, Pa-
dre Antônio Niemiec, 

Padre Maurício da Silva 
Jardim, Professor Lau-
delino Augusto dos San-
tos Azevedo e Irmã Ma-
ria Inês Vieira Ribeiro.

A ideia central do 
projeto do MME é 
apresentar um proces-
so de preparação que 
possa inserir a temáti-
ca do mês missionário 
dentro da programação 
ordinária e habitual das 
Igrejas locais, visando 
à conversão pastoral 
missionária. Será uma 

ocasião para despertar 
e animar as comuni-
dades. O projeto sugere 
propostas desde o âmbito 
internacional até o paro-
quial, assim como pro-
postas para as Comissões 
Episcopais Pastorais da 
CNBB e organismos de 
comunhão e participação.

Símbolos do MME
Durante a 57ª As-

sembleia Geral da 
CNBB, que será reali-
zada em maio de 2019, 

Despertar os discí-
pulos e discípulas mis-
sionários para o com-
promisso evangelizador 
e para a responsabili-
dade pela sustentação 
das atividades pastorais 
no Brasil está entre os 
principais enfoques da 
Campanha  para Evan-
gelização deste ano, 
com o lema “Evangeli-
zar partindo de Cristo”. 
A campanha aconte-
ce em sintonia com a 
Exortação Apostóli-
ca do papa Francisco: 
Gaudete et Exsultate, 
sobre o chamado à san-
tidade no mundo atual, 

No terceiro domin-
go do Advento, dia 16 

de dezembro, as Igrejas 
do Brasil realizarão  em 
todas as comunidades, 
a Coleta para a Ação 
Evangelizadora no Bra-
sil, que pretende apoiar 
as inúmeras iniciativas 
da Igreja no Brasil no 
serviço da evangeliza-
ção, da dinamização das 
pastorais, na luta pela 
justiça social, nas ex-
periências missionárias 
das Igrejas irmãs e na 
missão ad gentes.

O gesto concreto de 
colaboração na Coleta 
da Campanha para a 
Evangelização será par-
tilhado, solidariamente, 
entre as arquidioceses, 
dioceses e prelazias, que 

os bispos de todas as 
dioceses do Brasil irão 
receber os símbolos 
do Mês Missionário 
Extraordinário, sendo 
eles representados pela 
bandeira com o logoti-
po do MME e a réplica 
da cruz missionária. As 
dioceses terão a liber-
dade para programar 
a recepção dos símbo-
los, colaborando com 
a animação do MME 
nas paróquias.
Com informações de POM

receberão 45% dos re-
cursos; os 18 regionais 
da CNBB que terão 
20% e o Secretariado-
-geral da CNBB que 
contará com 35% das 
contribuições.

“A Igreja no Brasil, 
mais uma vez, faz um 
forte apelo para que 
nossas comunidades lo-
cais se motivem na co-
munhão e na participa-
ção para que, por meio 
dessa partilha, muitas 
iniciativas de evangeli-
zação sejam fortaleci-
das”, afirma a Comissão 
Episcopal da Campanha 
para Evangelização.

O texto motivacio-
nal, o cartaz e a oração 

Coleta da Campanha para Evangelização  
será no dia 16 de dezembro

da CE estão disponíveis 
para download no blog 
da Editora da CNBB.

Origem
Inspirada no exem-

plo da Igreja da Alema-
nha, que realiza duas 
campanhas anuais, a 
Igreja no Brasil criou a 
Campanha para a Evan-
gelização no tempo do 
advento, após ser apro-
vada pela 35ª Assem-
bleia Geral da Confe-
rência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB), 
em 1997. A ideia saiu 
do papel e foi realiza-
da pela primeira vez no  
advento de 1998.
Com informações de CNBB
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1- Como esses rostos sofredores se apresen-
tam em nossas comunidades? Realmente doem 
em nós?

2- Nesse sentido, nossas pastorais e servi-
ços eclesiais tem conseguido sair do nível dos 
projetos e das boas intenções? Qual tem sido a 
nossa prática pastoral em relação a eles? 

com seu grupo ou equipe pastoral
Para Refletir
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dedicado ao tema da po-
breza é oportuno recordar 
o Documento de Apareci-
da (DAp) e a apresentação 
que nele encontramos das 
situações de pobreza com 
as quais nos deparamos co-
tidianamente. Há sempre o 
risco de falarmos dos po-
bres e da pobreza de forma 
muito teórica e asséptica. 
O Documento de Apare-
cida nos lança na realida-
de imediata. Com o título 
sugestivo de “rostos sofre-
dores que doem em nós” 
(DAp 407- 430), Aparecida 
revela situações de pobreza 
diante das quais a Igreja e a 
sociedade são convocadas 
ao serviço da vida:

Pessoas que vivem na 
rua nas grandes cidades: 
é cada vez maior o núme-
ro de pessoas que vivem 
na rua. Requerem da Igre-
ja cuidado especial, aten-
ção e trabalho de promo-
ção humana onde sejam 
sujeitos de sua reinserção 
social.  A situação precá-
ria e a violência familiar 
obrigam muitas crianças 
a procurar a sobrevivên-
cia nas ruas, expondo-se a 
graves riscos morais e hu-
manos. É dever social do 
Estado criar uma política 
inclusiva para as pessoas 
de rua. Nunca se aceitará 
a violência e o extermí-
nio como solução desse  
problema (DAp 407-410).

Migrantes: Na Améri-
ca Latina e no Caribe os 
emigrantes, deslocados 
e refugiados - sobretudo 
por causas econômicas, 
políticas e de violência - 
constituem um fato novo e 
dramático. É expressão da 
caridade eclesial o acom-
panhamento pastoral dos 
migrantes. A Igreja, como 
Mãe, deve sentir-se tam-
bém como Igreja sem fron-
teiras, atenta ao fenômeno 
crescente da mobilidade 
humana em seus diversos 
setores. Entre as tarefas 
da Igreja a favor dos mi-
grantes está a denúncia 
profética dos abusos que 
sofrem frequentemente 
e o esforço para a obten-
ção de políticas migrató-
rias da parte da sociedade 
civil e dos governos dos  
países (DAp 411-416).

Enfermos: A Igreja fez 
opção pela vida. Tal opção 

nos projeta necessariamen-
te para as periferias mais 
profundas da existência: o 
nascer e o morrer, a crian-
ça e o idoso, o sadio e o 
enfermo. A maternidade 
da Igreja se manifesta nas 
visitas aos enfermos nos 
centros de saúde, na com-
panhia silenciosa ao en-
fermo, no carinhoso trato, 
na delicada atenção às ne-
cessidades da enfermida-
de através de profissionais 
e discípulos do Senhor. 
Ela abriga com sua ternu-
ra, fortalece o coração e, 
no caso do moribundo, 
acompanha-o no trânsi-
to definitivo. Ao enfermo 
também se dispensa o cui-
dado amoroso dos sacra-
mentos da Reconciliação e 
da Unção e os gestos de ca-
ridade dos irmãos. Grande 
prioridade é fomentar uma 
pastoral com as pessoas 
atingidas pela pandemia da  
AIDS (DAp 417- 421).  

Dependentes de drogas: 
A Igreja não pode perma-
necer indiferente diante-
desse flagelo que está des-
truindo a humanidade, 
especialmente as novas ge-
rações. Sua tarefa se dirige 
em três direções: preven-
ção, acompanhamento e 
apoio às políticas governa-
mentais para reprimir essa 
pandemia. Na prevenção, 
insiste na educação nos va-
lores que devem conduzir 
as novas gerações (valor da 
vida e do amor, responsabi-
lidade, dignidade de filhos 
de Deus). No acompanha-
mento, a Igreja está ao lado 
do dependente para ajudá-
-lo a recuperar sua digni-
dade e vencer a enfermida-
de. No apoio à erradicação 
das drogas, a Igreja deve 
promover uma luta frontal 
contra o consumo e o trá-
fico, insistindo no valor da 
ação preventiva e reeduca-
tiva, apoiando governos e 
entidades que trabalham 
nesse sentido e exortando 
o Estado em sua respon-
sabilidade de combater o 
narcotráfico (com firmeza 
e dentro do marco legal) 
e prevenir o uso de todo 
o tipo de droga. A ciência 
tem indicado a religiosida-
de como importante fator 
de proteção e recuperação. 
Merecem especial atenção 
as comunidades terapêuti-
cas que desenvolvem uma 
visão humanística e trans-
cendente da pessoa huma-

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

na. (DAp 422- 426).  
Detidos em prisões: a 

violência é uma realidade 
que golpeia todos os se-
tores da população, mas 
principalmente os mais 
pobres. É produto da injus-
tiça e de outros males. Isso 
gera uma criminalidade 
crescente e, por conseguin-
te, muitos cumprem penas 
em recintos penitenciários 
desumanos, pervertidos 
em escolas onde se apren-
de ainda mais a delinquir. 
Urge a humanização dos 
sistemas de justiça e dos 
ambientes carcerários. De-

ve-se fortalecer a pastoral 
carcerária, onde se inclua 
a evangelização e a promo-
ção humana. As equipes 
de direitos humanos ga-
rantam o devido processo 
jurídico aos encarcerados 
e a atenção e proximi-
dade com suas famílias.  
Recomenda-se a sensibili-
zação da sociedade sobre 
a grave questão carcerária, 
estimulando os processos 
de reconciliação e incidin-
do em políticas referen-
tes à segurança cidadã e 
a problemática carcerária  
(DAp 427 – 430).

REPRODUÇÃO
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Pe. Geraldo Martins
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

A 26ª Assembleia de Pastoral da Arqui-
diocese, realizada no mês passado, confir-
mou a juventude como prioridade pastoral 
a ser trabalhada em toda a Arquidiocese em 
2019. Há, pelo menos, três acontecimentos 
que servirão de base para a implementação 
dessa prioridade: o Sínodo sobre a juventude, 
realizado em Roma no último mês de ou-
tubro, o 4º Congresso Vocacional do Brasil, 
agendado para setembro de 2019, e a celebra-
ção dos 40 anos de Puebla, a IV Conferência 
do Episcopado Latino-americano que acres-
centou a opção pelos jovens à opção prefe-
rencial pelos pobres. 

No ano da misericórdia (2016), nossa 
arquidiocese celebrou o jubileu da juventu-
de com 8 mil jovens na Arena Mariana, em 
Mariana. No ano seguinte, lançou o Projeto 
Arquidiocesano de Evangelização da Juven-
tude (PAEJU), construído a muitas mãos, 
reunindo várias expressões juvenis. Esse 
projeto será o ponto de partida para a vivên-
cia da prioridade pastoral de 2019. Todas as 
instâncias deverão estudar o PAEJU e, a par-
tir dele, estabelecer as linhas de ação para a  
evangelização dos jovens. 

Vejo três desafios a serem superados nes-
se caminho. O primeiro é a compreensão de 
que todas as comunidades, pastorais, asso-
ciações, movimentos e serviços eclesiais são 
chamados a assumir essa prioridade como 
sua, ou seja, não jogar no colo dos grupos 
de jovens essa responsabilidade como se o 
compromisso de evangelizar os jovens fosse 
exclusividade deles. A juventude é uma rea-
lidade transversal que deve perpassar toda a 
ação pastoral das várias instâncias eclesiais. 
Isso requererá planejamento, criatividade, 
ousadia e comprometimento.

O segundo desafio é a integração das 
diferentes expressões juvenis, no respeito à 
especificidade de cada uma delas. Integrar 
as várias juventudes não significa enquadrá-
-las num único formato de vivência e teste-
munho da fé, mas possibilitar que os jovens 
vivam o evangelho e se tornem agentes trans-
formadores da sociedade segundo uma es-
piritualidade que traduza verdadeiro encon-
tro com Jesus sem romper a comunhão que 
caracteriza a caminhada evangelizadora e  
pastoral de nossa arquidiocese.

O terceiro desafio é assumir o jovem 
como protagonista de sua história e da evan-
gelização da juventude. Isso exigirá conver-
são, afinal, temos dificuldades de compre-
ender os jovens, sua linguagem, sua manei-
ra de expressar a fé, sua visão de Igreja, de 
mundo e de sociedade. Muitas vezes somos 
preconceituosos em relação aos jovens e 
os julgamos a partir de nossos critérios,  
desconfiando de suas capacidades. 

Vencer esses desafios será inevitá-
vel para assumir a juventude como nossa  
prioridade pastoral.

Nossa prioridade
Fórum dos Direitos da Criança é instalado 

na Comarca de Conselheiro Lafaiete

O Fórum Intermunicipal dos 
Direitos da Criança e do Adoles-
cente, uma parceria entre a Pasto-
ral da Criança e do Menor da Ar-
quidiocese de Mariana e a Vara da 
Infância e Juventude da Comarca 
de Conselheiro Lafaiete foi insta-
lado no dia 19 de novembro, em 
Conselheiro Lafaiete (MG).

A cerimônia de lançamen-
to contou com a presença do 
arcebispo de Mariana, Dom 
Airton José dos Santos, do juiz 
de Direito da Vara da Infância 
e Juventude, Dr. José Aluísio 
Neves da Silva, da promotora 
de justiça, Dra. Liliale Ferrare-
zi Fagundes, dos prefeitos dos 
nove municípios envolvidos, do 
diretor da Faculdade de Direito 
de Conselheiro Lafaiete, profes-
sor Cirley José Henrique, da ve-
readora Carla Sassi, de padres, 
agentes da Pastoral do Menor, 
professoras, jovens e crianças.

Ressaltando a importân-
cia deste momento para a co-
marca de Conselheiro Lafaiete 
e para a Arquidiocese, Dom 
Airton lembrou que criança 

Equipe de elaboração dos Roteiros de Reflexão 
planeja melhorias dos materiais

Visão pastoral

não é um adulto que ainda não 
cresceu. “A criança é criança e 
o adolescente ainda não che-
gou em todo o seu tempo. São 
pessoas que estão começando 
a sua estrada. Todos nós deve-
mos ser atentos a essa respon-
sabilidade de acompanhar as 
pessoas no seu tempo, princi-
palmente as crianças e os ado-
lescentes. Para que um dia eles 
possam ser homens e mulhe-
res que interfiram objetivamente  
na Sociedade”, disse.

Segundo a promotora, Dra. 
Liliale, quando se fala em crian-
ça e adolescentes alguns avan-
ços já aconteceram, mas ainda 
existem muitos desafios para 
serem enfrentados. Ela acredi-
ta que o Fórum Intermunicipal 
é um ambiente propício para 
essas discussões. “Espero que 
o Fórum seja um espaço para 
que possamos discutir e refletir 
sobre a realidade das crianças e 
dos adolescentes”, ressaltou.

Durante a instalação do Fó-
rum, os presentes assistiram al-
gumas apresentações culturais 

realizadas pelas crianças. No 
final da cerimônia, os prefeitos 
dos nove municípios, a promo-
tora e o juiz assinaram o docu-
mento oficial do Fórum.

O Fórum
O processo de articulação 

e implantação do Fórum In-
termunicipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente na 
Comarca de Conselheiro La-
faiete foi iniciado em abril de 
2018. Com o objetivo de com-
bater a criminalidade infanto-
-juvenil, o Fórum realizou, em 
conjunto com toda a rede de 
proteção dos direitos dos me-
nores, uma pesquisa prática e 
teórica, na qual obteve um diag-
nóstico consistente para o trata-
mento das questões que afetam 
à infância e adolescência.

Segundo o assessor arqui-
diocesano da Pastoral da Crian-
ça e do Menor, padre Dário 
Chaves, após a convocação do 
juiz, as reuniões de preparação 
para o lançamento foram con-
duzidas pela Pastoral do Menor. 

A equipe de elaboração dos 
Roteiros de Reflexão da Arqui-
diocese se reuniu no dia 7 de 
novembro, no Centro de Pas-
toral, em Mariana, para pen-
sar em estratégias de melhoria 
dos roteiros. A reunião contou 
com a presença do coordena-
dor arquidiocesano de pasto-
ral, padre Geraldo Martins, que 
demonstrou sua preocupação 
com a falta de uma pessoa como  
referência da equipe.

Segundo o coordenador ar-
quidiocesano das Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs), José Eu-

zébio, para resolver esses proble-
mas, o grupo definiu que o coor-
denador de pastoral e coordena-
dor arquidiocesano das CEBs de-
verão ser as referências para a ela-
boração do roteiro. “Serão eles os 
responsáveis pela leitura e revisão 
final do material. Outra proposta 
aprovada na reunião é que os te-
mas dos roteiros sejam sugeridos 
no Conselho Arquidiocesano de 
Pastoral (CAP), dando oportuni-
dade de todas as pastorais e mo-
vimentos colaborarem com sua  
elaboração, explicou.

Durante a reunião, a equipe 

também definiu os roteiros de 
fevereiro, março e abril de 2019. 
“Definimos que a via sacra de 
2019 será inserida nos roteiros 
de março e abril. Nestes dois me-
ses não teremos a celebração do 
plenário no roteiro, para darmos 
mais atenção a via sacra”, acres-
centou José Euzébio.

A memória dos grupos de 
reflexão, desde que surgiram na 
Arquidiocese, e uma leitura de 
como é formada a equipe nas re-
giões e na Arquidiocese também 
fizeram parte da pauta.

10 Notícias
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Instituições da Arquidiocese recebem seus novos diretores

A Pastoral Afro-Brasileira (PAB) 
da Arquidiocese realizou, nos dias 
16 a 18 de novembro, o encontro de 
formação de lideranças, na Comu-
nidade de São José do Triunfo, da 
Paróquia São Silvestre, em Viçosa. 
O encontro reuniu participantes de 
quatro Regiões Pastorais e teve como 
tema “Protagonismo Negro por uma 
Cultura de Justiça e Paz”.

A formação foi assessorada por 
Marinete Morais, da Diocese de Ita-
bira, que trabalhou sobre a organici-
dade e os oitos princípios da Pastoral 

A Faculdade Dom Luciano Men-
des (FDLM ) e o Colégio Arquidio-
cesano de Ouro Preto receberam os 
seus novos diretores nos dias 9 e 23 de 
novembro, respectivamente. As ceri-
mônias de posse foram realizadas nas 
próprias instituições e contaram com 
a presença do arcebispo de Mariana,  
Dom Airton José dos Santos.

Padre José Carlos dos Santos é o 
novo diretor da FDLM, substituindo 
assim padre Vander Sebastião. Padre 
Geraldo Lopes de Paula, atual diretor 
do Colégio Arquidiocesano de Ouro 
Branco, também assume o de Ouro 

Pastoral Afro-Brasileira realiza encontro de formação de lideranças

11Notícias

Preto, dando sequência ao trabalho 
do padre Paulo Nobre.

Nas cerimônias, Dom Airton 
agradeceu o empenho e dedicação 
da última gestão e acolheu os novos 
diretores. O arcebispo também deu 
às boas-vindas ao padre Edvaldo de 
Melo, que assume a coordenação do 
curso de Filosofia da Faculdade Dom 
Luciano nos próximos anos.

Nos discursos de posse, os no-
vos diretores afirmaram que darão  
continuidade ao trabalho já desen-
volvido pelas instituições e que con-
tam com o apoio dos envolvidos.

Afro, conforme orientações da CNBB. 
Trabalhos em grupo, uma plenária para 
a discussão de estratégias de organização 
dos grupos de base da PAB nas comu-
nidades e paróquias da Arquidiocese, 
missa, vivência mística e cantos afros 
também fizeram parte da programação. 

Segundo a a Coordenadora Arqui-
diocesana da PAB, Maria José de Sou-
za, o encontro teve o objetivo de  mo-
bilizar os negros da Arquidiocese "para 
uma efetiva participação comunitária 
cristã que expressasse a realidade de fé 
e de identidade do Povo Negro".

FDLM

BRUNA SUDÁRIO

PJ 

PAB

Seis seminaristas da Teologia re-
ceberam o ministério de leitorato e 
três receberam o de acolitato no dia 
18 de novembro. A celebração reali-
zada no santuário de Nossa Senhora 
do Carmo, em Mariana, foi presidi-
da pelo arcebispo de Mariana, Dom 
Airton José dos Santos. Padres for-
madores, amigos e familiares tam-
bém participaram da missa.

As instituições ao leitorato e aco-
litato fazem parte do processo for-

Seminaristas recebem ministérios de leitorato e acolitato
mativo do candidato ao presbitério. 
Segundo o reitor do Seminário São 
José, padre Valter Magno, o leitora-
to é recebido no final do segundo 
ano da Teologia e o acolitato no fi-
nal do terceiro ano. “Esses minis-
térios são passos importantes em 
direção ao sacerdócio e marcam a 
caminhada no seminário. Recebê-
-los faz com que os seminaristas se  
aproximem mais do seu chamado 
vocacional”, explica.

A Pastoral da Juventude (PJ) 
realizou a última etapa da Escola 
Arquidiocesana de Formação Inte-
gral (EAFIN) no dias 17 e 18 de no-
vembro, em Presidente Bernardes, 
na Região Centro. A etapa reuniu 
45 lideranças de grupos de jovens 
da PJ das cinco regiões da Arqui-
diocese e contou com a assessoria 
da representante da PJ no Regional 
Leste 2, Sara Suzan. 

Durante o encontro, os partici-
pantes puderam refletir sobre a te-

Presidente Bernardes sedia última etapa da EAFIN
mática da Samaria. “A Samaria é o 
lugar do encontro. Que sejamos a 
Samaria viva, que vai adiante, man-
tendo o diálogo e amando a todas as 
pessoas”, explicou a representante da 
Equipe Central da PJ, Ana Amélia.

A Escola de Formação Integral 
da PJ tem o objetivo formar lide-
ranças jovens para atuarem junto 
aos grupos de base das paróquias 
e comunidades. A edição deste ano 
foi realizada em comunhão com os 
30 anos da PJ na Arquidiocese.
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Um g r upo  de  mulheres , 
em Lobo  Le ite ,  di s tr i to  de 

Congonhas  (MG) ,  faz  do 
ar tesanato  uma for ma de 

preser var  a  cu ltura  local  e 
aumentar  a  renda  fami l iar 
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Com uma identidade pró-
pria, o bordado feito pelo 
grupo de artesanato Pata 
da Loba carrega em suas li-
nhas e traços a sutileza, a 
história e a memória de um 
povoado. Localizado no  
distrito de Lobo Leite, em 
Congonhas, na Região Pas-
toral Mariana Oeste, o gru-
po é formado por 12 mu-
lheres que fazem do ar-
tesanato uma forma de  
aumentar a renda familiar. 

O bordado de bainha 
aberta chegou a Lobo Leite, 
em meados de 2006, pela se-
nhora Imaculada Drumond, 
que proseava e bordava jun-
to com outras mulheres da 
comunidade. Em 2011, essas 
mulheres fundaram o Grupo 
de Artesanato Pata da Loba, 
onde elas produziam pe-
ças de cama, mesa e banho. 
“Nós começamos bordando 
peças comuns, mas depois 
começamos a bordar coi-
sas da nossa comunidade. O 
nosso bordado resgata a ori-
gem e a cultura do local onde 
nós moramos”, conta Eliane  
Marcelino Milagres.

Para Joice Cristina 
Dias, que faz parte do gru-
po desde o começo, bor-
dar é uma grande vitória.  
“Inicialmente eu achava que 
eu não tinha capacidade, pen-
sei em desistir. Mas, eu tive 
muito apoio de outras bor-
dadeiras. Poder bordar, hoje, 
é uma grande conquista para 
mim. Motivo de muita satis-
fação, de alegria. É gratifican-
te ver a minha ideia em um 
tecido”, disse.

Bordando

 arte

Tesouros de Minas 
Em 2014, o grupo partici-

pou de uma oficina de capa-
citação organizada pela Em-
presa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural do Estado 
de Minas Gerais (Emater-
-MG), na qual aprendeu vá-
rias técnicas em pontos livres, 
como arabescos, tramas e os 
detalhes das bainhas abertas. 
Como resultado, o grupo de-
senvolveu o projeto “Tesou-
ros de Minas”, que traz peças 
como colchas, capas de almo-
fadas, toalhas de mesa, guar-
danapos e fruteiras e utilizam 
conta-de-lágrimas e plantas 
da região como uma das ma-
térias-primas para as confec-
ções. 

Essa oficina visou a ela-
boração da coleção "Coroas 
do Brasil", bordando ícones 
do patrimônio material que 
identificam Congonhas como 
igrejas, arabescos, casarões, 
estação ferroviária, profetas. 
A instrutora das artesãs foi a 
artista plástica Sarah Evelyn 
Macfaden. A iniciativa fez 
parte do projeto "Artesãs e 
Agricultoras Bordando Arte 
e Gerando Renda", patroci-
nado pela Caixa Econômica 
Federal com a parceria da 
Prefeitura de Congonhas, 
Associação Nossa Família e 
Associação Comunitária de 
Lobo Leite.

As peças produzidas pelo 
Grupo Pata da Loba estão 
disponíveis na Estação de 
Lobo Leite. Todas as terças-
-feiras as mulheres se reúnem 
na estação para entregar os 
produtos prontos, pegar ma-
terial e conversar sobre as  
demandas do grupo. 

Bruna Sudário


