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Evangelizar com alegria
Levar, com alegria, a 

palavra de Deus a todos 
e todas. Esse é um dos 
objetivos principais do 
novo Projeto Arquidio-
cesano de Pastoral, ela-
borado pelas paróquias e 
con�irmado por lideran-
ças pastorais. Segundo o 
arcebispo, Dom Geraldo 
Lyrio Rocha, o projeto 
aprovado em assembleia 
aprofunda ações da Igre-
ja no Brasil. “Em sintonia 
com as Diretrizes Gerais 
da Ação Evangelizadora 
da Igreja no Brasil, apro-
vadas em 2015, para 
este quadriênio, a Ar-
quidiocese de Mariana 
assume este Projeto com 
renovada consciência 
de que a evangelização 
parte continuamente da 
contemplação de Jesus 
Cristo, presente em sua 
Igreja, e se desenvolve 
em diálogo com os con-
textos em que se realiza”.

PÁGINAS 6 E 7

Liturgia 

Os dias entre 17 a 24 de dezembro são 
designados como preparação próxima do 
Natal, ou semana santa do Natal. Os dias 
de semana deste período visam de modo 
mais direto à preparação do Natal do Se-
nhor. Sugiro que as equipes paroquiais de 
liturgia, juntamente com o CPP, incentivem 
todas as comunidades “nesta semana san-
ta do Natal” possam, além das celebrações 
Eucarísticas já programadas, celebrem 
também “as horas litúrgicas”. Con�ira as 
dicas para celebrar o Natal do Senhor.

PÁGINAS 10 E 11

Fórum Social
Dias de muito debate e muita re�le-

xão. Assim foi o VI Fórum Social pela 
Vida, promovido pela Arquidiocese 
de Mariana, em Conselheiro Lafaiete. 
“Sob a inspiração profética do Servo de 
Deus Dom Luciano, este encontro tem-
-nos ajudado a enxergar melhor nossa 
realidade social, política, econômica e 
cultural”, disse Dom Geraldo Lyrio Ro-
cha, durante a abertura do encontro. 
Um dos pontos fortes do evento foi a 
Romaria do Servo de Deus, que reuniu 
cerca de mil pessoas, lembrando os 
dez anos da ausência de Dom Luciano.

PÁGINA 4

Carol Vieira

Laene Medeiros
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Dom Geraldo Lyrio Rocha
 Vigário Geral da Arquidiocese de Mariana
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Ano da Vocação Sacerdotal III

O Ano da Vocacional Sacerdo-
tal, que estamos celebrando 
na Arquidiocese de Mariana, 

nos oferece a oportunidade de apro-
fundar nossa refl exão sobre a missão 
do sacerdote. Além de santifi car e 
apascentar o Rebanho do Senhor, o 
presbítero tem a função de ensinar, 
como servidor da Palavra de Deus, 
proclamando o Evangelho de Cristo 
e transmitindo a fé católica. Na or-
denação sacerdotal, diz o bispo ao 
ordenando: “Deverás cumprir no 
Cristo Mestre a função de ensinar. 
Transmite a todos a palavra de Deus. 
Meditando na lei do Senhor, procura 
crer no que leres,ensinar o que cre-
res, praticar o que ensinares. Seja a 
tua pregação alimento para o povo 
de Deus e a tua vida estímulo para os 
fi éis, de modo a edifi cares a casa de 
Deus, isto é, a Igreja, pela palavra e 
pelo exemplo”.

Na Exortação Apostólica sobre a 
Palavra de Deus na vida e na missão 
da Igreja, diz Bento XVI: “Quanto 
aos  sacerdotes, quero apontar-lhes as 
palavras do Papa João Paulo II, quan-
do, na Exortação apostólica pós-sino-
dal Pastores dabo vobis, recordou que, 
«antes de mais, o sacerdote é ministro 
da Palavra de Deus, é consagrado e 
enviado a anunciar a todos o Evan-
gelho do Reino, chamando cada ser 
humano à obediência da fé e condu-
zindo os que creem ao conhecimento 
e comunhão sempre mais profundos 
do mistério de Deus, revelado e co-
municado a nós em Cristo”. 

O Concílio Vaticano II, no De-
creto sobre o ministério e a vida dos 
presbíteros, ensina: “O Povo de Deus 
é reunido antes de tudo pela Palavra 
do Deus vivo, que é justíssimo esperar 
receber da boca dos sacerdotes. Com 
efeito, como ninguém se pode salvar 
se antes não tiver acreditado, os pres-
bíteros, como cooperadores dos Bis-
pos, têm, como primeiro dever, anun-
ciar a todos o Evangelho de Deus, 
para que, realizando o mandato do 
Senhor: «Ide por todo o mundo, pre-

gai o Evangelho a todas as criaturas» 
(Mc 16,15), constituam e aumentem o 
Povo de Deus. Com efeito, é pela pa-
lavra da salvação que a fé é suscitada 
no coração dos infi éis e alimentada no 
coração dos fi éis; e é graças à fé que 
tem início e se desenvolve a assem-
bleia dos que creem, segundo a pala-
vra do Apóstolo Paulo: «a fé vem pelo 
ouvido» (Rm 10,17)” (cf. PO 4).

O Papa Francisco, na Exortação 
Apostólica sobre o anúncio do Evan-
gelho no mundo atual, nos convida 
a renovar a nossa confi ança na pre-
gação “que se funda na convicção de 
que é Deus que deseja alcançar a to-
dos por meio do pregador e mostra o 
seu poder através da palavra humana. 
São Paulo fala vigorosamente sobre a 
necessidade de pregar, porque o Se-
nhor quis chegar aos outros por meio 
também da nossa palavra (cf. Rm 10, 
14-17). Com a palavra, Nosso Senhor 
conquistou o coração do povo. De 
todas as partes, vinham para ouvi-lo 
(cf.  Mc  1, 45). Ficavam maravilha-
dos, «bebendo» os seus ensinamentos 
(cf. Mc 6, 2). Sentiam que lhes falava 
como quem tem autoridade (cf. Mc 1, 
27). E os Apóstolos, que Jesus estabe-
lecera «para estarem com ele e para os 
enviar a pregar» (Mc 3, 14), atraíram 
para o seio da Igreja todos os povos 
com a palavra (cf. Mc 16, 15.20)” (EG 
136). E o Papa acrescenta: “Não é só a 
homilia que se deve alimentar da Pala-
vra de Deus. Toda a evangelização está 
fundada sobre esta Palavra escutada, 
meditada, vivida, celebrada e teste-
munhada. A Sagrada Escritura é fonte 
da evangelização. Por isso, é preciso 
formar-se continuamente na escuta da 
Palavra. A Igreja não evangeliza se não 
se deixa continuamente evangelizar. É 
indispensável que a Palavra de Deus se 
torne cada vez mais o coração de toda 
a atividade eclesial. A Palavra de Deus 
ouvida e celebrada, sobretudo na Eu-
caristia, alimenta e reforça interior-
mente os cristãos e os torna capazes de 
um autêntico testemunho evangélico 
na vida diária” (EG 174).

Assine o PASTORAL
Faça seu depósito identi� cado em 
nome da Arquidiocese de Mariana, 

na Caixa Econômica Federal 
ou Casas Lotéricas, 

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

assinaturaspastoral@gmail.com

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

A presente edição do nosso Jornal Pastoral, a última 
desse ano de 2016, tem como período de referen-
cia os três últimos meses. Problemas de impressão 

e distribuição impediram que o jornal chegasse aos nossos 
leitores e leitoras de acordo com a periodicidade proposta. 
Expressamos nosso pedido de desculpas por não conse-
guirmos cumprir com o prazo. 

Entretanto, tal contratempo pode ser visto por um ân-
gulo positivo. Os últimos três meses têm sido de uma pro-
funda ebulição política, social e econômica. Em nosso país, 
a cada dia, a cena se transforma de tal modo que é como 
se estivéssemos a construir um castelo sobre a areia que o 
mar desmancha pela noite e nos faz novamente construir 
na manhã seguinte. 

Para muitas pessoas, o momento presente provoca in-
certezas, dúvidas, frustração e medo. Para outras tantas, é 
tempo de discernir melhor os acontecimentos, em vista de 
uma melhor compreensão das forças atuantes na sociedade. 
Há também quem acredita que é tempo de lutar e se mani-
festar contra determinadas posturas e práticas políticas. É 
o caso, por exemplo, de tantos jovens ocupando as escolas 
em várias cidades do Brasil em vista de uma melhoria na 
educação que não passa simplesmente por uma reforma na 
grade curricular, mas por um processo que envolva todos 
os agentes, favorecendo o diálogo e promovendo uma ver-
dadeira educação libertadora. 

Ao ser perguntado a respeito da eleição de Donald Trum-
ph para presidente dos Estados Unidos, o papa Francisco 
respondeu da seguinte maneira: “Não emito juízos sobre 
pessoas ou homens de política, mas o que quero é entender 
o tipo de sofrimento que seu comportamento causa nos po-
bres e excluídos”. Tal resposta pode ser uma boa forma de 
avaliarmos o momento que vivemos.

A questão fundamental para nós cristãos e cristãs, com-
prometidos com a pessoa de Jesus e, por causa dele, com-
prometidos com os mais pobres e excluídos é saber o que 
tais medidas, reformas, mudanças trazem de benefício ou 
malefício para os pobres. Como afi rma o Papa Francisco, 
deve interessar a nós também o que o comportamento e as 
decisões de pessoas inseridas nas diversas instituições que 
compõe o Estado Democrático de Direito podem acarretar 
aos mais pequeninos do Reino, prediletos do Pai. 

Nesse sentido, a pergunta a ser feita é quem vai pagar “a 
conta” pelas opções e decisões que têm sido tomadas, por 
exemplo, em termos de política econômica? A reforma do 
ensino médio, a proposta de emenda constitucional 55 (a 
“pec dos gastos públicos”), a mudança nas regras da apo-
sentadoria trará benefícios para quem? Que tipo de sofri-
mento tais medidas trarão para os mais pobres e excluídos? 
Diante de tal cenário, “onde dormirão os pobres?”

Esperamos que o Projeto Arquidiocesano de Evangeli-
zação ajude a alagar uma visão crítica da sociedade brasi-
leira em vista do momento presente e permita aumentar 
nosso compromisso e nosso amor pelos pobres, caminhan-
do e lutando junto a eles a fi m de que sejam os grandes 
construtores de sua própria história.  

Reprodução
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PASTORAL: Havia uma instabilidade em diver-
sas áreas no Brasil antes da votação do impeach-
ment da presidente Dilma Rousseff . Esta insta-
bilidade continua, aumentou ou diminuiu?

LEONARDO AVRITZER: A instabilidade se 
manteve. Ela persiste e é motivada porque exis-
tem posições radicalmente diferentes em relação 
à política e ao papel do estado na sociedade bra-
sileira e de que no seu processo eleitoral, a de-
cisão de 2014, não prevaleceu. Então da mesma 
maneira que existe uma minoria que não acei-
tava, neste momento existe também um grupo 
signifi cativo da população que não aceita. Essa 
instabilidade na verdade é provocada porque 
neste momento não temos mecanismos de con-
senso para solucionar divergências. O principal 
deles, evidentemente, é o mecanismo eleitoral.  

PASTORAL: Quais as perspectivas para o Bra-
sil, fi ndado o processo de impeachment?

LEONARDO AVRITZER: A gente tem um go-
verno que é um governo complicado. O presi-
dente tem pouca legitimidade, sendo que 72% da 
população, segundo as pesquisas, querem novas 
eleições. Por outro lado é um governo que sabe 
que não está ancorado na vontade popular e tam-
bém não se preocupa muito com isso. Daí estas 
tratativas muito fortes de realizar mudanças na 
área da saúde, na área da educação, na área da se-
gurança pública, na previdência social, entre ou-
tros lugares. E tudo isso vai gerar fortes confl itos. 

A teoria que tenho é que nós temos no Brasil 
um forte confl ito sobre o papel do Estado Brasi-
leiro. O Estado Brasileiro é um estado social, mas 
é um estado de privilégios também, especialmen-
te de algumas corporações, principalmente as 
corporações política e judicial. Ele também é um 
estado aberto a diferentes lobbies de entes priva-
dos. Então a disputa se concentra nesse segmen-
to, ou seja: o país não pode ter estes três estados, 
precisa optar por um deles e na verdade os pro-
jetos políticos estão se diferenciando em função 
desta questão fundamental. O que me parece é 
que as perspectivas são de um confl ito político 
continuado pelo menos até 2018. 

PASTORAL: Acabamos de viver um processo 
eleitoral totalmente afetado pela instabilidade 
no quadro político brasileiro. Quais podem ser 
as consequências no pós-eleições municipais?

LEONARDO AVRITZER: As eleições munici-
pais são muito importantes. Na verdade o mu-
nicípio infl uencia muito mais a vida do cidadão 
do que a União ou o Estado. O cidadão vive no 
município, no sentido de que se ele tem um pro-
blema de saúde ele resolve isso é no município, 
se ele precisa dar educação para seus fi lhos ele 
precisa do município, se ele precisa de proteção 
social, as instituições que lidam com proteção 
social são instituições municipais. Então o cida-
dão está muito mais ligado ao município do que 
ao Governo Federal. 

A pergunta, no entanto,nos leva a ver que os 
brasileiro estão fortemente insatisfeitos com nos-
so sistema político. Com um sistema político que 
tem laços com entes privados muito fortes, com 
um sistema político pouco transparente para o 
cidadão comum e me parece que não houve uma 
reciclagem que fi zesse aparecer uma solução para 
este problema nestas eleições. Então eu não acre-
dito que estas eleições mudem fortemente a situ-
ação que vivemos no país neste momento.

PASTORAL: Uma reforma política verdadeira 
e profunda seria capaz de melhorar este qua-
dro? Em que bases ela deveria ser executada?

LEONARDO AVRITZER: Eu acho que a gran-
de questão que está colocada no Brasil é a re-
forma política, sem dúvida. O problema é que 
reforma política é uma palavra vazia no senti-
do que todo mundo pode dizer que é a favor de 
uma reforma política e as propostas de reforma 
política podem ser as mais disparatadas possí-
veis. Por exemplo, o ano passado, durante o co-
meço da gestão do Eduardo Cunha, ele propôs 
distritão, enfraquecimento dos partidos, fi nan-
ciamento privado... isso é uma reforma política. 
Não é uma reforma política que o país precisa, 
mas é uma reforma política. 

Eu acho que o Brasil precisa, em primeiro lu-
gar, de uma reforma que diminua o papel dos 

interesses privados e das grandes empresas na 
política. Segundo: que não haja possibilidade de 
fazer negócio na política ou com a política. Aí 
eu acho que uma das questões principais seria 
a redução do número de partidos. Existem 25 
partidos no Congresso Nacional e a maior parte 
destes partidos são para fazer negócio. Isso tem 
que acabar. 

E o Brasil precisa de uma reforma política que 
talvez seja consequência destas duas coisas que 
falei, que facilite a governabilidade. A governa-
bilidade fi ca muito difícil, pois tudo tem que ser 
negociado com um número de partidos muito 
grande, tudo tem que ser negociado com nomes 
e isso na verdade drena recursos e a capacida-
de administrativa do Estado. Então a reforma 
política que eu acho que interessa à população 
brasileira é a que reduza o interesse privado na 
política e organiza o governo.

PASTORAL: Os partidos políticos estão desa-
creditados. Candidatos de todas as siglas escon-
deram, nas eleições municipais por exemplo, as 
suas legendas partidárias. Qual o efeito desta 
despolitização do cenário político brasileiro?

LEONARDO AVRITZER: Eu acho que não 
temos ainda condições de fazer uma discussão 
política sem estar atrelado aos partidos. Os par-
tidos políticos tem uma importância, mas este 
desencanto em relação aos partidos acaba viran-
do um desencanto em relação à política e este 
desencanto em relação à política e altamente 
deletério para o cidadão. O cidadão que achar 
que vota em qualquer um ou o cidadão que nem 
pensa em votar, na verdade está deixando a polí-
tica na mão de outras pessoas e corre o risco de 
serem as pessoas erradas. 

A sociedade brasileira tem que se organizar 
para além dos partidos. Já temos algumas dis-
cussões nesse sentido, grupos que discutem a 
reforma política, que é importante entre outros 
movimentos, mas acho que ainda não tem jeito. 
Os brasileiros ainda vão experimentar grandes 
mudanças até perceber que o sistema político 
tem que ser mudado no sentido de ampliar a ci-
dadania. 

Vamos falar 
de política?

Ele é mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de 
Minas Gerais e doutor em Sociologia Política pela New School for 

Social Research. Fez pós-doutorado pelo Massachusetts Institute of 
Technology, nos EUA, e atualmente é professor titular da Universi-
dade Federal de Minas Geraise professor visitante na Universidade 

de Coimbra. O Jornal Pastoral conversou com o cientista político 
Leonardo Avritzer. Em entrevista ele falou sobre a política e seus 
efeitos no poder público e na sociedade brasileira, os motivos do 

desencanto geral, sugeriu saídas para o impasse e alerta: “O cida-
dão que achar que vota em qualquer um ou aquele que nem está 

pensando votar, na verdade está deixando a política na mão de 
outras pessoas. E o risco é de serem as pessoas erradas”.

Marcelo Martins
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Pe. Geraldo Martins
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

A Arquidiocese de Mariana vive um 
momento especial de graça de Deus 
com a aprovação de seu quarto Proje-

to de Evangelização, ocorrida no mês passado 
durante sua assembleia de pastoral. Fruto de 
amplo estudo nas comunidades, paróquias, 
foranias, regiões e coordenações arquidiocesa-
nas de pastorais e movimentos, o novo Projeto 
Arquidiocesano de Evangelização (PAE 2016-
2020), numa linha de continuidade aos ante-
riores, vem ratifi car o compromisso da Arqui-
diocese de ser uma Igreja cada vez mais mis-
sionária, conclamando cada pessoa batizada a 
assumir sua vocação de discípulo-missionário 
de Jesus. Isso está explicito já no versículo bí-
blico que inspira o projeto: “Ai de mim se eu 
não anunciar o Evangelho” (1Cor 9,16). Trata-
-se, portanto, de um compromisso, a um só 
tempo, pessoal e comunitário.

São duas as principais fontes inspiradoras de 
nosso novo PAE: a exortação apostólica Evan-
gelii Gaudium (A alegria do Evangelho), do 
papa Francisco, e as Diretrizes Gerais da Ação 

Evangelizadora da Igreja no Brasil (DGAE 2015-
2019). O que nos pedem estes dois documentos? 
Que nossa Igreja assuma sua vocação missionária 
com tudo o que isso implica. Que ela se faça pobre 
a serviço dos pobres, defenda e promova incondi-
cionalmente a vida. Que ela se organize a partir 
de comunidades vivas, com um laicato maduro e 
comprometido. Daí, a necessidade de revermos 
nossas estruturas e ousarmos criativamente na 
busca de respostas aos desafi os que hoje são colo-
cados à evangelização.

Um projeto de evangelização tem, antes de 
tudo, a função de apontar metas e os caminhos 
para alcançá-las, assegurando três coisas muito 
importantes para garantir a eclesialidade: unida-
de, comunhão e participação. Por isso, ele se torna 
a referência para o planejamento pastoral de nos-
sas paróquias, coordenações pastorais, movimen-
tos e associações eclesiais e todos os organismos 
que constituem nossa Igreja particular. Quem 
desconsidera o PAE, rompe a comunhão e a uni-
dade. 

O PAE não é um receituário que traz tudo 

Novo PAE, compromisso e responsabilidade
pronto e mastigado de forma a engessar ou en-
quadrar nossas iniciativas e experiências de evan-
gelização. Fosse assim, ele se colocaria contra a 
criatividade, bloquearia a ação do Espírito Santo, 
protagonista da missão, desrespeitaria a diversi-
dade que caracteriza nossa Arquidiocese e em-
pobreceria a ação evangelizadora que marca a 
vida de nossas comunidades. Sua tarefa é ajudar 
nossas comunidades a caminharem na mesma di-
reção, falarem a mesma linguagem e assumirem 
os mesmos compromissos em vista da construção 
do Reino de Deus.
Confi amos que nossas lideranças, comunidades 
e paróquias, todos nos esforçaremos para tornar 
o PAE 2016-2020 a grande inspiração de nossa 
pastoral. Pedimos a Deus que o PAE nos faça re-
encantar pela evangelização, leve-nos a assumir 
nosso compromisso com os pobres e inspire nos-
sa luta contra tudo que impede o Reino de Deus 
acontecer entre nós. 

Depois de percorrer as cin-
co regiões pastorais, o Fórum 
Social pela Vida (FSV)volta a 
Região Pastoral Mariana Oes-
te, em sua sexta edição. Na ci-
dade de Conselheiro Lafaiete, 
esta o Fórum trouxe o tema 
“Casa Comum nossa Missão” 
e lema “Por uma política e 
por uma economia a serviço 
da vida”, em sintonia com a 
Campanha da Fraternidade 
2016. A iniciativa aconteceu 
de 27 a 30 de outubro e teve 
como destaque os eixos de 
trabalho, o Encontro com os 
Eleitos e a Romaria do Servo 
de Deus, Dom Luciano. 

Na abertura, o arcebispo 
da Arquidiocese de Mariana, 
Dom Geraldo Lyrio Rocha, 
falou sobre o fortalecimento 
das pastorais sociais na busca 
pelo exercício da cidadania e 
luta por vida digna para to-
dos. “Sob a inspiração profé-
tica do Servo de Deus Dom 
Luciano, a Arquidiocese de 
Mariana tem realizado a cada 
três anos o Fórum Social pela 
Vida. Não podemos deixar 
que essa chama se apague, 
pois, como tive oportunida-
de de dizer, essa iniciativa 
“tem-nos ajudado a enxer-
gar melhor nossa realidade 
social, política, econômica e 
cultural”, completou.

Os debates se formaram 
em torno dos eixos “Esta-

do do Bem viver”, “Meto-
dologias Populares”, “Água 
e Energia para soberania”, 
“Dignidade Humana”, “Jus-
tiça Restaurativa”, “Saúde e 
Segurança Alimentar”. Ao 
fi nal, os participantes publi-
caram uma carta compro-
misso, onde se dispuseram a 
atender algumas necessida-
des das comunidades da Ar-
quidiocese. Dentre elas estão 
a busca por mudanças efi ca-
zes na estrutura da socieda-
de, a intensifi cação das ações 
eclesiais e extra-eclesiais na 
defesa da igualdade entre 
mulher e homem e a criação 
de espaços alternativos de 
economia solidária, práticas 
ambientalmente sustentáveis 
e socialmente justas.

Encontro com os eleitos
Simultâneo ao Fórum, no 

dia 28 de outubro, foi apro-
vada outra carta compromis-
so, assinada por vereadores, 
vice-prefeitos, e prefeitos e 
população das cidades que 
fazem parte da Arquidiocese. 
Entre os pontos apresentados 
no documento destacam-se 
o investimento em políticas 
públicas que defendam a vida 
em todas as suas manifesta-
ções e que promovam a justi-
ça social, a criação e o apoio a 
ações voltadas para a geração 
de empregos, acesso à educa-

ção, à saúde, à recuperação de 
dependentes químicos, à mo-
radia e à terra.

Dom Luciano, Servo de Deus
No encerramento do 

evento, motivados pela fé, 
os participantes do VI Fó-
rum caminharam pelas ruas 
de Conselheiro Lafaiete, na 
Romaria do Servo de Deus, 
Dom Luciano. Cerca de mil 
pessoas  participaram da pri-
meira Romaria em memória 
de Dom Luciano, depois de 
dez anos da sua ausência. “A 
memória do décimo aniver-
sário do falecimento de Dom 
Luciano, é iluminada pela 
luz de Cristo Ressuscitado. 
Aliás, em seu próprio nome, 
Dom Luciano se apresenta 
como anunciador e portador 
da luz. Sua presença e sua 
palavra eram sempre ilumi-
nadas e iluminadoras”, disse 
dom Geraldo Lyrio Rocha.

FSV propõe ações práticas 
para as comunidades Fotos: Carol Vieira
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ORDENAÇÃO PRESBITERAL
A Arquidiocese de Mariana recebeu neste fim de ano mais 

dois novos presbíteros. O padre Gilmar Lopes da Silva foi orde-
nado na cidade de Viçosa, Região Pastoral Mariana Leste, no dia 
19 de novembro. A primeira missa celebrada por ele foi na paró-
quia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima na mesma cidade. 
O outro presbítero, padre Rodrigo Artur Medeiros da Silva, foi 
ordenado em Barbacena, Região Pastoral Mariana Sul, no dia 
5 de novembro. A primeira celebração presidida por ele foi na 
Matriz de São Sebastião, também em Barbacena.

RENOVAÇÃO CARISMÁTICA
Com o tema “Nova Geração: Santidade, Alegria e Maturida-

de”, a Renovação Carismática Católica (RCC) do estado de Mi-
nas Gerais, por meio do Ministério Jovem, reuniu 1.300 partici-
pantes no Encontro Estadual de Jovens – EEJ 2016 promovido 
em Mariana (MG), nos dias 25, 26 e 27 de novembro. Acolhido 
pela Arquidiocese de Mariana, o evento teve em sua programa-
ção palestras, shows, missa, adoração e uma peregrinação pelas 
ruas da cidade. Este encontro é promovido a cada dois anos em 
uma diocese de Minas Gerais e visa reunir os jovens para mo-
mentos de celebração do trabalho, oração pessoal, formação e 
vivência fraterna.

BACIA DO RIO DOCE
Em Governador Valadares, nos dias 18 e 19 de novembro, foi 

realizado o 3º Seminário: “Bacia do Rio Doce, Responsabilidade 
de Todos”. A iniciativa teve como objetivo refletir sobre o futuro 
do Rio Doce atingido pelo rompimento da barragem de Fundão, 
da empresa Samarco, no dia 5 de novembro de 2015. Cerca de 
100 pessoas dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo parti-
ciparam do encontro para articular atuações socioambientais em 
torno da bacia, além de compartilhar experiências e promover a 
conscientização sobre o crime ambiental.

JUVENTUDE NEGRA
A Pastoral Afro-Brasileira, em parceria com movimentos so-

ciais, promoveu,na cidade de Acaiaca, Região Pastoral Mariana 
Leste, o “Acampamento contra o extermínio da Juventude Ne-
gra”. Nos dias 11 a 13 de novembro, cerca de 130 jovens refleti-
ram sobre preconceito e outras questões que envolvem a juven-
tude negra no Brasil. O tema foi abordado em cinco grupos de 
trabalho: Cultura, Gênero e Religiosidade, Participação Popular, 
Mulheres, Educação e Segurança Pública.

COMUNICAÇÃO PAROQUIAL
Com o objetivo de refletir sobre a importância da Pastoral 

da Comunicação (PASCOM), equipes das regiões pastorais da 
Arquidiocese participaram, em outubro, do Encontro de Comu-
nicadores Paroquiais. Os participantes foram assessorados pelo 
jornalista da Arquidiocese, Marcelo Martins, e pelo assessor ar-
quidiocesano da PASCOM, padre Edir Martins Moreira. A con-
versa trouxe para a roda o funcionamento das PASCOM’s e os 
desafios para a consolidação desse setor em cada paróquia. Em 
dinâmica de grupo, os participantes contaram um pouco sobre as 
suas experiências com a comunicação e sobre a necessidade de se 
comunicar de forma clara e objetiva.

Fórum destaca protagonismo 
do adolescente

O Santuário de Nossa 
Senhora das Graças, em 
Urucânia, Região Pastoral 
Mariana Leste, acolheu, 
de 11 a 13 de novembro 
o II Fórum da Pastoral da 
Criança e do Menor. Com 
a participação de 126 agen-
tes de 16 cidades de Minas 
Gerais, o evento teve como 
proposta debater a identi-
dade da pastoral dentro da 
própria Arquidiocese.  

Como estratégia de dis-
cussão, foram idealizadas 
cinco oficinas: “Centros 
Comunitários”, “Fórum 
Intermunicipal de Políti-
cas Públicas destinadas a 
Crianças e Adolescentes”, 
“Trabalho Social com as 
Famílias”, “Protagonismo 
Juvenil”, “Medidas Socio-
educativas” e “Mística”. A 
partir dos grupos reunidos 
foi possível sugerir ações 
para a Pastoral dentro da 
Arquidiocese, como a or-
ganização da equipe de 
multiplicadores dos agen-
tes de pastoral e ampliação 
da Escola de Cidadania nos 
bairros e comunidades. 

A identidade da Pasto-
ral do Menor foi bastante 
refletida no evento e con-
solidada por meio de uma 
síntese que a define como 
“ação articulada da Igreja 
junto à sociedade na defe-
sa dos direitos da criança 
e do adolescente”. Para o 

assessor arquidiocesano 
da Pastoral, padre Dário 
Chaves Pereira, “a Pastoral 
do Menor surgiu para pro-
mover e defender a vida 
de crianças e adolescentes. 
É um trabalho ecumênico 
da Igreja Católica para a 
transformação da socieda-
de, promoção e defesa da 
vida. Portanto, é necessá-
rio discutir a identidade 
da pastoral para que todos 
tenham certeza de qual é o 
seu trabalho e o seu papel”. 

No decorrer do evento, 
foram promovidos outros 
debates sobre a impor-
tância da consolidação 
da Pastoral do Menor nas 
comunidades, além da es-
sencial presença de Dom 
Luciano Mendes de Almei-
da no desenvolvimento do 

projeto. Os palestrantes ir-
mão Mesquita e Marilene 
Cruz reforçaram essa ideia 
e contribuíram levantan-
do questões como a luta e 
a vontade de se trabalhar 
para o bem da pastoral e 
as dimensões comunitária, 
sócio transformadora, pe-
dagógica, profética e polí-
tica da própria pastoral. 

Maykon Augusto tem 
16 anos e participou do en-
contro. Para ele o Fórum foi 
muito rico. “Nós precisáva-
mos desse espaço para rever 
a identidade da pastoral, os 
seus laços e assim continu-
ar os trabalhos. A pastoral 
foi muito importante para 
a minha vida e eu acredito 
que ela também faça di-
ferença na vida de outros 
adolescentes”, contou.

Nomeações e transferências
Depois de ouvir o Conselho Episcopal, o Senhor Arcebis-

po Dom Geraldo Lyrio Rocha fez as seguintes nomeações no 
dia 25 de novembro: Pe. Francisco Maria de Castro Moreira, 
Pároco da Paróquia de São Sebastião, em Pedra do Anta; e Pe. 
Gilmar Lopes da Silva, Vigário Paroquial da Paróquia de Nossa 
Senhora da Assunção, em Barbacena.

No dia 7 de novembro as seguintes nomeações: Pe. Rodrigo 
Artur Medeiros da Silva, Vigário Paroquial da Paróquia de São 
João Batista, em Barão de Cocais; e atendendo à indicação do 
Superior Provincial da Província da Exaltação da Santa Cruz, 
da Congregação da Paixão de Jesus Cristo (Passionistas), o Se-
nhor Arcebispo nomeou o Pe. Roberto Moreira de Souza Neto, 
Pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Penha, em Barbacena.

No dia 4 de outubro as seguintes nomeações: Pe. Luiz Antônio 
Reis Costa, Diretor Espiritual Arquidiocesano da Renovação Ca-
rismática Católica; e o Diác. Ildeu da Cruz Sílvio, Colaborador na 
Paróquia de Nossa Senhora das Brotas, em Entre Rios de Minas.

Mesa de abertura do II Fórum da Pastoral da Criança e do Menor

Bruna Sudário

Bruna Sudário
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Evangelizar é a razão de ser da Igreja. Uma ta-
refa que consiste em levar, com alegria, o Evan-
gelho a todas as pessoas a fim de renovar toda a 
humanidade. Inspiradas nesta proposta, todas as 
instâncias da Arquidiocese, leigas, leigos, diáco-
nos, religiosas e presbíteros, se reuniram e deram 
vida ao novo Projeto Arquidiocesano de Evange-
lização (PAE) 2016-2019 da Igreja particular de 
Mariana. Aprovado durante a 24ª Assembleia Ar-
quidiocesana de Pastoral realizada no Seminário 
de Filosofia, em Mariana, nos dias 25 e 26 de no-
vembro, o novo projeto traz chaves de leitura da 
realidade atual, que têm como objetivo discernir 
os “sinais do tempo”. Não se trata de um diagnós-
tico completo e profundo, mas de diretrizes que 
ajudarão as comunidades a perceberem os ape-
los de Deus que vêm da realidade nos âmbitos 
político, econômico, social, cultural, religioso e 
ambiental.

O novo PAE entende que a Igreja existe não 
para cuidar de si mesma, mas para evangelizar 
e promover a vida. Com esse propósito, a Igreja 
Particular de Mariana, de acordo com a sua rea-
lidade e inspirando-se no Evangelho, bem como 
nas “urgências da ação evangelizadora” reafirma-
das pela CNBB nas Diretrizes da Ação Evange-
lizadora da Igreja no Brasil 2015-2019, assume 
cinco pontos como propostas de ação: 
a) Uma Igreja em estado permanente de missão; 
b) Uma Igreja atenta à iniciação cristã; 
c) Uma Igreja, lugar de animação bíblica na vida 
e na pastoral; 
d) Uma Igreja que seja comunidade de comuni-
dades; 
e) Uma Igreja a serviço da vida.

Um projeto de todos
Dividido em três capítulos, o PAE, que está 

disponível no site www.arqmariana.com.br, teve 
um processo de construção coletivo, onde as co-
munidades e paróquias foram convidadas a estu-
darem, ao longo do ano, o texto base do PAE. “O 
protagonismo foi coletivo. Desde a comunidade 
menor, a paróquia, a forania, todos tiveram aces-
so ao texto base, se comprometeram e enviaram 
as suas sugestões. Então o protagonismo é dessa 
coletividade”, disse o coordenador arquidiocesa-
no de pastoral, padre Geraldo Martins.

Segundo o arcebispo, Dom Geraldo Lyrio Ro-
cha, assim como uma casa é construída, de baixo 
para cima, foi nascendo o PAE. “O processo do 
Projeto Arquidiocesano de Evangelização não 
veio de cima para baixo, não foi elaborado em 
um escritório ou em uma sala onde especialistas 
se encontraram. O PAE foi construído de baixo 
para cima, como uma casa é construída. As co-

munidades foram ouvidas, as paróquias fizeram 
suas sínteses, as foranias foram ouvidas, as regi-
ões fizeram as suas sínteses, até chegar à grande 
síntese”, ressaltou o arcebispo.

O arcebispo também falou sobre o forma-
to da elaboração do PAE. “Esse projeto é fruto 
de uma longa caminhada. De uma participação 
muito intensa e construído com um empenho 
muito grande, mas também com esse clima de 
liberdade para que as pessoas possam expressar 
o seu ponto de vista e acolher, também, com o 
coração aberto aquilo que é decisão feita a partir 
do discernimento em comum. Que o Espírito de 
Deus fecunde com a graça as sementes que va-
mos plantar”, afirmou Dom Geraldo.

Próximos passos
Após a sua aprovação, o documento será tra-

balhado em toda a Igreja particular de Mariana 
nos próximos quatro anos. Algumas diretrizes e 
recomendações para a divulgação e a implemen-

tação foram sugeridas pela assembleia. A pro-
posta é que a equipe arquidiocesana de pastoral 
organize as sugestões apresentadas.

“Nós queremos que o projeto seja a grande re-
ferência e que a partir de agora as paróquias e co-
munidades se inspirem no projeto para elaborar 
o seu plano de ação. Aquelas que já estão desen-
volvendo algum plano de ação, a ideia é que elas 
façam uma revisão desse plano de ação a partir 
do nosso projeto de evangelização”, ressalta padre 
Geraldo.

Assembleia
Com a participação de mais de 100 pessoas, 

representando as cinco regiões pastorais, a  24ª 
Assembleia Arquidiocesana de Pastoral foi extre-
mamente produtiva, disse o coordenador arqui-
diocesano de pastoral, padre Geraldo Martins. 
“Ela revelou um grupo de lideranças extrema-
mente maduro, comprometido, com interven-
ções de muito conteúdo. Revelou ainda que é 

Novos tempos, novo Projeto Arquidiocesano 
de Evangelização: a urgência da missão

Assembleia Arquidiocesana, promovida 
no final de novembro, aprova o novo 

Projeto Arquidiocesano 
de Evangelização (PAE)

Carol Vieira

Bruna Sudário
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Temos dois milhões de neurônios no cérebro. Se suas 
fi bras fossem colocadas em linha reta, sua extensão 
seria de milhões de quilômetros. Pena que a pessoa 

mais sábia só usa 10% de sua capacidade intelectual! Jesus 
dizia: “se vocês crerem, serão capazes...” (Jo 14,12).

Todo mundo fala que deseja ser feliz. Jesus usou esta 
palavra muitas vezes: nove vezes só no início do sermão 
da montanha (Mt 5,1-11). Quando Jesus falava em plenitu-
de de vida (Jo,10,10), Ele se referia a uma vida plenamente 
feliz. Diz Atos dos Apóstolos que Jesus passou fazendo o 
bem. Isto porque ele queria ver todo mundo feliz. Quan-
do Jesus insistia na construção do Reino (Mt cap. 13; cap. 
20...), Ele queria que todo mundo desfrutasse deste Reino 
que São Paulo defi ne com clareza: “o Reino consiste em jus-
tiça, paz e alegria no Espírito Santo”(Rm 14,17). 

A Igreja tem feito de tudo para dar continuidade à mis-
são de Jesus. Prova disso são os seus inúmeros documentos. 
Do Papa, das assembleias dos Bispos na América Latina, 
dos Bispos no Brasil e das (Arqui)dioceses. Os projetos de 
evangelização, se colocados em prática,realizariam uma 
transformação radical: o Reino se concretizaria. Mas temos 
alguns fortes empecilhos...

Alguém dizia: “a gente não entende bem o que vocês pa-
dres dizem na pregação. Os padres estudam tanto, mas... 
Tem gente que continua usando latim nas celebrações! Coi-
tado do povo! Documento da Igreja!? Mas o que é isto? A 
gente conhece alguns documentos pessoais, que a gente car-
rega no bolso; alguns documentos dos móveis e imóveis que 
a gente carrega na bolsa. Mas livros-documentos!...”Pois é! 
Nem mesmo o documento “Cristãos Leigos e Leigas na Igre-
ja e na Sociedade”, os leigos conhecem. Sobre “evangelização 
da Juventude”, os jovens não conhecem. Do Papa Francisco 
“sobre o Amar na Família”, os casais não conhecem. Nem 
mesmo a maioria dos casais da pastoral familiar ou de algum 
movimento de casais. Isto para citar os últimos. Quem dera 
que todos os agentes de pastoral estudassem e colocassem 
em prática nosso projeto (Arqui)diocesano! 

É hora de discernir para priorizar. Vivemos um momen-
to em que se fala tanto em Evangelização e Missão. Mas há 
muita confusão na cabeça do povo em geral. Usa-se, a torto 
e a direito, palavras tão carregadas de signifi cados. Não se 
evangeliza de qualquer jeito, não se faz missão por esporte. 
Um dia esperava um grupo para uma reunião debaixo de 
um viaduto: eram 13h e o sol estava muito quente. Chegou 
um grupo de jovens, cantando entusiasmado, e me disse: 
“boa tarde, estamos evangelizando, podemos ler um pe-
dacinho do evangelho?” “Claro”, respondi. Leram, falaram 
umas coisas de anjos e se foram. Nem meu nome quise-
ram saber. Certamente estavam com pressa para “evange-
lizar”(?) outros. 

Temos em nossas mãos mais um maravilhoso documen-
to da Arquidiocese de Mariana. É um fruto de tanto trabalho 
da Coordenação Arquidiocesana de Pastoral, do Conselho 
Arquidiocesano de Pastoral e das lideranças da arquidiocese 
(as bases). Aprovado na 24ª Assembleia Arquidiocesana de 
Pastoral, agora é debruçar sobre este projeto, assimilá-lo e 
trabalhar. Está na hora de rever nossa ação pastoral e con-
frontá-la com as propostas no Projeto Arquidiocesano de 
Pastoral. A Missão é tudo que a Igreja quer e precisa fazer, 
mas nem tudo é Missão. A pastoral é uma preciosa ferra-
menta de evangelização, mas nem tudo é pastoral. 

Se nossa meta é construir o Reino, o lugar ideal é a co-
munidade. Nela temos muitos serviços, mas o Espírito nos 
concede os dons necessários para assumirmos a missão 
permanentemente. As mudanças são necessárias para ter-
mos vida plena. Conforta-nos olhar para trás e perceber-
mos que já fi zemos uma longa caminhada, sempre partin-
do de Jesus e com Jesus. 

É hora de discernir para priorizar

Pe. Luiz Faustino dos Santos
Miranda do Norte, MA

fundamental para o sucesso de uma assembleia o seu processo. E a assembleia 
deste ano vem coroar todo um processo de construção do PAE. Onde fi ca a 
certeza de que esse é o caminho, de ouvir todas as regiões, comunidades, para 
que o projeto venha ao encontro das necessidades desta Igreja Particular”, fi -
nalizou.

Na abertura da assembleia, Dom Geraldo Lyrio Rocha destacou que toda a 
Igreja, em todos os seus níveis, deve ser sinodal. “As dioceses, as paróquias e as 
comunidades deveriam ser sinodais. Isto é, uma caminhada que se faz junto e 
não isolada, como às vezes acontece. Essa é uma grande expressão da sinoda-
lidade da nossa Igreja Particular de Mariana. Aqui estamos provenientes das 
regiões, paróquias e comunidades. Então, nós devemos aqui estar com os pés 
bem fi rmes nas nossas realidades. Porque se não a gente fala como se estivesse 
na lua ou nos ares. Nós falamos a partir da realidade concreta de nossas expe-
riências com os pés bem fi xos na realidade”, disse Dom Geraldo.

Divididos em seis grupos de trabalho, os participantes tiveram a oportu-
nidade de estudar todos os capítulos do projeto de evangelização. Depois da 
conversa em grupo, todos se reuniram em uma grande plenária para apre-
sentar as propostas de sínteses. As mudanças sugeridas tiveram naturezas di-
ferentes. Para a integrante da Pastoral do Menor, Flávia Ribeiro, o momento 
foi enriquecedor. “É curiosos, pois tinham dois grupos estudando o mesmo 
capítulo, mas não coincidiram as considerações, o que só enriqueceu. No se-
gundo momento, nós fi zemos um mini-plenário reunindo os dois grupos onde 
foi possível fechar esta síntese que foi apresentada. Todo o processo foi muito 
participativo, com muito compromisso”, completou.

Social e evangelizadora
Uma análise da conjuntura político-social feita pelo padre Wander Torres 

também fez parte da programação. Segundo ele não tem como olhar a reali-
dade sem ser a partir de Jesus Cristo. “O olhar para a sociedade precisa ser um 
olhar a partir de Jesus. O nosso olhar precisa ser de discípulo missionário, pois 
o drama dos pobres é o coração do evangelho”, explica padre Wander.

O padre José Geraldo de Oliveira falou sobre a nova evangelização à luz da 
Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. “A vida está presente na comunida-
de e a evangelização comunicando vida, promovendo vida, segue aquilo que 
Jesus veio fazer. Toda a natureza se alegra com a redenção trazida por Jesus. A 
evangelização acontece onde está a vida. Onde está a preocupação com a vida, 
ali está o evangelho. A alegria que Jesus traz. Para evangelizar a primeira coisa 
é escutar. O nosso projeto de evangelizar nasce dessa escuta. A Igreja escuta o 
clamor do povo e a voz de Deus” afi rma padre José Geraldo.

A Assembleia contou ainda com exposição de fotos do Joka Madruga, exi-
bição de vídeos do Projeto Lama que Mata e uma conversa com a representan-
te do movimento dos Atingidos por Barragem (MAB), Letícia Araújo, sobre 
um ano do rompimento da barragem de Fundão.

Novos tempos, novo Projeto Arquidiocesano 
de Evangelização: a urgência da missão

Carol Vieira
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“Respeitem a dignidade das 

crianças”, pede o papa Francisco

O Papa Francisco afirmou no 
Vídeo do Papado mês de dezembro 
que é necessário respeitar a “digni-
dade das crianças” e acabar com a 
venda de armas que terminam nas 
mãos de crianças-soldados.A in-
formação foi publicada por Agên-
cia Ecclesia, no dia 1º de dezem-
bro.

Na mensagem para a Rede Mun-
dial de Oração do Papa e divulgada 
nas redes sociais, Francisco lembra 
que, apesar do desenvolvimento das 
“tecnologias mais sofisticadas”, con-
tinuam a ser vendidas armas que 
“terminam nas mãos de crianças-
-soldados”.

“Devemos fazer o possível para 
que seja respeitada a dignidade das 
crianças e terminar com esta forma 

de escravatura”, sublinhou o Papa.
“Quem quer que sejas, e se estás 

tão comovido como eu, peço-te que 
te unas nesta intenção: para que seja 
eliminada em todo o mundo a praga 
dos meninos-soldados”, pede o Papa.

O Vídeo do Papa é uma inicia-
tiva do Apostolado da Oração da 
Companhia de Jesus, e destina-se a 
divulgar as intenções das orações do 
Papa, em cada mês. De acordo com 
o Apostolado, estima-se que façam 
parte da Rede Mundial de Oração 
do Papa mais de 30 milhões de pes-
soas, em dez idiomas.

O Vídeo do Papa tem sido ide-
alizado e realizado pela agência La 
Machi, Consultora de Comunicação 
para Boas Causas, e conta com o 
apoio do AO-Portugal.

“Propus a vida e a morte; escolhe, 
pois, a vida” (cf. Dt. 30,19).

A Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil - CNBB, por meio 
de sua Presidência, manifesta sua 
posição em defesa da integralidade, 
inviolabilidade e dignidade da vida 
humana, desde a sua concepção até 
a morte natural (cf. Constituição 
Federal, art. 1°, III; 3°, IV e 5°, ca-
put).

A CNBB respeita e defende a au-
tonomia dos Poderes da República. 
Reconhece a importância funda-
mental que o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) desempenha na guarda 
da Constituição da República, par-
ticularmente no momento difícil 
que atravessa a nação brasileira. 
Discorda, contudo, da forma com 
que o aborto foi tratado num julga-
mento de Habeas Corpus, no STF.

Reafirmamos nossa incondicio-
nal posição em defesa da vida hu-

mana, condenando toda e qualquer 
tentativa de liberação e descrimi-
nalização da prática do aborto.

Conclamamos nossas comuni-
dades a rezarem e a se manifesta-
rem publicamente em defesa da 
vida humana, desde a sua concep-
ção.

Nossa Senhora, Mãe de Jesus e 
nossa Mãe, interceda por nós, par-
ticularmente pelos nascituros.

Brasília, 1º de dezembro de 2016

Cardeal Sergio da Rocha
Arcebispo de Brasília-DF

Presidente da CNBB

Dom Murilo S. R. Krieger
Arcebispo de São Salvador-BA

Vice-Presidente da CNBB

Dom Leonardo Ulrich Steiner
Bispo Auxiliar de Brasília-DF

Secretário-Geral da CNBB

Nota da CNBB em defesa da Vida

O Cimi denuncia e repudia o 
ataque covarde desferido, por fazen-
deiros, jagunços e supostos possei-
ros contra a Comunidade Indígena 
Xakriabá da Aldeia Vargem Grande, 
localizada no município de Itaca-
rambi, no norte de Minas Gerais.

Na ocasião, um jovem indígena 
foi ferido com pedras e pedaços de 
madeira. Funcionários da Secretaria 
Especial de Saúde Indígena (Sesai) 
foram ameaçados e o missionário do 
Cimi, Nilton Santos Seixas, também 
foi atacado, mas conseguiu escapar 
sem ferimentos físicos. Por motivo 
de segurança, Nilton foi obrigado a 
mudar-se com a família, deixando a 
residência que localizava-se na cida-
de de Itacarambi.

Setores político-econômicos anti-
-indígenas têm incitado a população 
do município de Itacarambi contra 
os Xakriabá, a Funai e o Cimi, o que 
é preocupante. 

Observamos que o discurso de 
parlamentares ruralistas, que prega a 
incitação ao ódio e à violência con-
tra os povos e seus aliados, se espa-
lha como pólvora no interior do país 
e motiva ações criminosas como a 
ocorrida, nessa ocasião, em Minas 
Gerais.

Avaliamos que há fortes indi-

Nota do CIMI sobre ataque contra povo 
Xakriabá, missionário e servidores públicos
Ai daqueles que planejam iniquidade e que tramam o mal em seus leitos. Ao 
amanhecer, eles o praticam, porque está no poder de sua mão” (Miquéias 2,1)

cativos de que esses ataques para-
militares contra povos indígenas se 
ampliem e intensifiquem no país, a 
exemplo do vem ocorrendo no Mato 
Grosso do Sul, tamanha a militância 
racista de alguns parlamentares da 
bancada ruralista.

A situação no local continua ten-
sa. Consideramos de fundamental 
importância que os responsáveis 
pelo ataque contra os Xakriabá sejam 
imediatamente identificados, afim de 
que respondam pela ação criminosa 
praticada. Uma eventual omissão do 
governo brasileiro no caso poderá 
servir de combustível para novos e 
mais graves ataques contra os indíge-
nas e seus aliados naquela e noutras 
regiões do país.

O Cimi manifesta solidariedade 
ao povo Xakriabá, aos servidores pú-
blicos e ao missionário Nilton Santos 
Seixas e sua família pelo fato ocorrido 
e pelas consequências dele advindas.

Diante dos constantes ataques aos 
povos indígenas e da omissão das 
autoridades, com o Papa Francisco 
queremos conjugar nossas vozes: 
“Não deixemos que nos roubem a 
esperança” (Enc. Alegria do Evange-
lho). 

Conselho Indigenista Missionário 
(Cimi)

Reprodução

Reprodução



JORNAL PAS  ORALDEZEMBRO | 2016 9formação continuada

Para refl etir com seu grupo ou equipe pastoral
1. Muitos vivem na miséria material e espiritual. A misericórdia que eu 

pratico tem sido apenas assistencialismo material ou promoção da 
pessoa humana em sua totalidade corpo-alma?

2. O que eu tenho feito para promover a vida daqueles que sofrem espi-
ritual ou moralmente, mesmo tendo abundância de bens materiais?

As obras de misericórdia se nos apre-
sentam em dois aspectos: material e es-
piritual. No sentido material, são aque-
las obras com as quais socorremos nos-
sos irmãos e irmãs, em seus sofrimentos 
físicos, como a fome, a dor, a morte; no 
sentido espiritual, o socorro àqueles que 
estão longe do caminho da vida digna, 
por causa do pecado, da ignorância, da 
falta de sentido para a sua existência. 

As obras de misericórdia, elencadas 
pelo Catecismo da Igreja Católica e pela 
bula Misericordiae Vultus, têm seu fun-
damento nas Sagradas Escrituras, prin-
cipalmente na vida e nas ações de Je-
sus. As corporais encontram-se, na sua 
maioria, nos critérios apresentados por 
Jesus para o julgamento fi nal, narrados 
no capítulo 25 do Evangelho de Mateus 
(25, 34-36). Já as espirituais encontram-
-se ao longo da Bíblia e nas ações e ensi-
namentos do próprio Cristo: o perdão, a 
correção fraterna, o consolo... 

 Cada um, dentro de suas possibili-
dades e seus dons, pode praticar as obras 
de misericórdia. Alguns têm facilidade 
de visitar os enfermos, outros de ensinar 
os ignorantes ou alimentar a quem está 
com fome. Todos nós, porém, durante a 
vida, teremos sempre oportunidade de 
perdoar as injúrias ou de suportar as fra-
quezas de nossos irmãos e irmãs. Santa 
Faustina, em seu diário, diz que “o amor 
é a fl or e a misericórdia é o fruto”. Quem 
ama, pratica o perdão. E todo gesto de 
amor, por mais simples que seja, conduz 
à misericórdia.

Assim se apresentam, no elenco do 
Catecismo e da Bula Misericordiae Vul-
tus, as obras de misericórdia espirituais: 
Dar bom conselho (aconselhar os inde-
cisos), ensinar os ignorantes, corrigir os 
que erram (admoestar os pecadores), 
consolar os afl itos, perdoar as ofensas, 
suportar com paciência as fraquezas 
do próximo (suportar com paciência as 
pessoas molestas), rezar a Deus pelos vi-
vos e defuntos.

O que diz a Bíblia?
Aconselhar os Indecisos: No livro do 

Profeta Daniel, o mensageiro de Deus 
aconselha o rei Nabucodonosor: “Quei-
ras então, ó rei, aceitar meu conselho: 
resgata teu pecado pela justiça, e tuas 
iniquidades pela piedade para com os in-
felizes; talvez com isso haja um prolonga-
mento de tua prosperidade” (Dn. 4,24). 
No primeiro Livro dos Reis, o profeta 
Natã aconselha a Betsabé, mãe do rei Sa-
lomão: “Escuta: vou dar-te um conselho, 
para que salves a tua vida e a de teu fi lho 
Salomão”! (1 Rs. 1,12). O livro dos Pro-
vérbios adverte: “Saber dar uma resposta 
é fonte de alegria; como é agradável uma 
palavra oportuna!” (15, 23).

Ensinar os ignorantes: O rei Ata-
xerxes diz a Esdras: “E tu, Esdras, se-
gundo a sabedoria de teu Deus que te foi 
dada, estabelecerás juízes e magistrados 
para fazer justiça a todo o povo da outra 
banda do rio, a todos aqueles que conhe-

cem as leis de teu Deus; e tu as ensinarás 
aos que não as conhecem” (Es. 7,25). Os 
Evangelhos trazem diversos momentos 
em que Jesus nos dá o exemplo de en-
sinamento aos ignorantes. O Evange-
lho de Marcos (6,34) afi rma que “Jesus, 
saindo, viu uma grande multidão, e teve 
compaixão deles, porque eram como 
ovelhas que não têm pastor; e começou 
a ensinar-lhes muitas coisas”. 

Admoestar os pecadores: A terceira 
obra de misericórdia espiritual encontra 
seu fundamento em diversas passagens 
bíblicas, mas principalmente na pala-
vra de Jesus: “Se teu irmão tiver peca-
do contra ti, vai e repreende-o entre ti e 
ele somente; se te ouvir, terás ganho teu 
irmão” Mt. 18,15). A correção não é o 
cumprimento de um dever, nem uma 
atitude de amizade. É muito mais que 
isso: é um gesto de irmão, um gesto fra-
terno.

Consolar os afl itos: No anúncio de 
sua missão, Jesus afi rma ser enviado 
para consolar: “O Espírito do Senhor 
está sobre mim, porque me ungiu; e en-
viou-me para anunciar a boa nova aos 
pobres, para consolar os contritos de 
coração” (Lc. 4,18) Paulo nos aconselha: 
“... também possamos consolar os que 
estiverem em alguma tribulação, com a 
consolação com que nós mesmos somos 
consolados por Deus” (2 Cor. 1,4).

Perdoar as injúrias: Talvez esta seja a 
obra mais desafi adora na vida dos cris-
tãos. Jesus  ordena perdoar sempre . “En-
tão Pedro se aproximou dele e disse: Se-
nhor, quantas vezes devo perdoar a meu 
irmão, quando ele pecar contra mim? 
Até sete vezes? Respondeu Jesus: Não te 
digo até sete vezes, mas até setenta vezes 
sete” (Mt. 18,21-22). E falou até em amar 
os inimigos: “Se alguém te bater na face 
direita, oferece-lhe também a outra... Eu, 
porém, vos digo: amai vossos inimigos, 

Pe. José Geraldo de Oliveira
Presidente Bernardes

fazei bem aos que vos odeiam, orai pe-
los que vos maltratam e perseguem” (Mt 
5, 39-44). Isto é mais do que um simples 
perdoar, é amar, usar de misericórdia.

Suportar com paciência as pessoas 
molestas: São Paulo nos diz: “Mas nós, 
que somos fortes, devemos suportar as 
fraquezas dos fracos,  e não agradar a 
nós mesmos” (Rm. 15,1); “Com toda a 
humildade e mansidão, com longani-
midade, suportando-vos uns aos outros 
em amor” (Ef 4, 2). “Suportar com paci-
ência as fraquezas do próximo” nos aju-
da a conhecer nossas próprias fraquezas 
e limites, pois, uma vez que não somos 
perfeitos, aqueles que estão à nossa volta 
terão também que conviver com nossos 
próprios defeitos. “A paciência face aos 
defeitos dos outros é virtude e é uma 
obra de misericórdia. No entanto, há um 
conselho muito útil: quando o suportar 
esses defeitos causa mais dano que bem, 
com muita caridade e suavidade, deverá 
fazer-se uma advertência” (Pe. Mauro 
Parcianello. In www.jbvonline.com.br).

“Rezar pelos vivos e defuntos” é a 
sétima obra de misericórdia espiritual. 
Pensemos em todas aquelas pessoas nar-
radas no Evangelho que se aproximaram 
de Jesus com uma fé inabalável, seguros 
de sua ação; eram, na sua maioria, “peca-
dores, pobres, marginalizados, enfermos 
e atribulados, e a todos Jesus manifestou 
a sua misericórdia” (MV, 8), e não saí-

ram decepcionadas. Ao pedido das irmãs 
Marta e Maria, Ele ressuscita Lázaro (Jo. 
11, 41-44). Ora ao Pai pelos seus discí-
pulos: “Já não estou no mundo, mas eles 
estão ainda no mundo; eu, porém, vou 
para junto de ti. Pai santo, guarda-os em 
teu nome, que me encarregaste de fazer 
conhecer, a fi m de que sejam um como 
nós” (Jô. 17,11). Com Jesus aprendemos 
a rezar uns pelos outros.

Também, na Bíblia, podemos encon-
trar exemplo de oração pelos defuntos. 
Vejamos no segundo Livro dos Maca-
beus: “Judas fez uma coleta enviando 
a Jerusalém cerca de dez mil dracmas, 
para que se oferecesse um sacrifício pe-
los pecados: belo e santo modo de agir, 
decorrente de sua crença na ressurrei-
ção, porque, se ele não julgasse que os 
mortos ressuscitariam, teria sido vão 
e supérfl uo rezar por eles. Mas, se ele 
acreditava que uma bela recompensa 
aguarda os que morrem piedosamente, 
era esse um bom e religioso pensamen-
to; eis por que ele pediu um sacrifício 
expiatório para que os mortos fossem 
livres de suas faltas” (2 Mac. 12, 43-46).

Podemos rezar uns pelos outros: pe-
los vivos, para que Deus, em sua bon-
dade, devolva a esperança e a alegria de 
viver àqueles que estão sofrendo; pelos 
que morreram e se purifi cam no purga-
tório, para que Deus os conduza à man-
são eterna. 

As obras de misericórdia

Obras de misericórdia 
espirituais

Reprodução
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DIAS 17 A 24 DE DEZEMBRO
Os dias entre 17 a 24 de dezembro 

são designados como preparação pró-
xima do Natal. Os dias de semana deste 
período visam de modo mais direto à 
preparação do Natal do Senhor. Sugiro 
que as equipes paroquiais de liturgia in-
centivem todas as comunidades a, além 
das celebrações Eucarísticas já progra-
madas, celebrem também “as horas li-
túrgicas”. O Ofício Divino das Comuni-
dades também pode ser utilizado. Para 
cada dia há uma antífona chamada do 
“Ó”. Canta-se a antífona antes e depois 
do cântico de Zacarias. Para as celebra-
ções Eucarísticas, excetuando o quarto 
domingo do Advento, usa-se Missa pró-
pria do dia e o Prefácio do Advento II.

18 DE DEZEMBRO: 
4º DOMINGO DO ADVENTO
A Liturgia da Palavra mostra que 

Deus não se cansa de dar sinais con-
cretos de sua misericórdia e compaixão 
com aqueles que Ele escolheu, a Sal-
vação que vem d’Ele não é um sonho 
irreal, mas é a sua própria presença, 
manifestada em seu Filho e envolven-
do todas as pessoas que pela conversão 
aderem a Ele. Lembrando a origem de 
Jesus Cristo e a resposta de Maria e 
José, bendizemos o Pai pela manifesta-
ção de se Filho em nossa carne. 

O mistério celebrado nos insere na 
gravidez do Reino, no dinamismo do 
amor e da fi delidade de Deus, que con-
duz a historia do “Menino” e dos que 
com Ele se tornam construtores da Justi-
ça e da paz. O Emanuel, o Deus-conosco, 
vem nos livrar do pecado e da morte e 
nos introduzir no seu Reino de vida e de 
liberdade, esperá-Lo é ter uma certeza 
antecipada: Ele vem para nos trazer paz. 

A celebração:1. Valorizar a partici-
pação das mães gestantes e de crianças 
na procissão de entrada e nos vários 
momentos da celebração. 2. O sentido 
litúrgico deve ajudar a comunidade 
compreender que a certeza de que Je-

Vamos celebrar!

sus é Deus-conosco nos conforta e nos 
desafi a: quem anda com Ele pratica 
a justiça e promove a paz. 3. Duas ou 
mais mulheres grávidas trazem, após o 
sentido litúrgico, a 4º vela do Advento, 
ao coloca-la na coroa do Advento, di-
zem um refrão ou frase bíblica ligada 
à liturgia da Palavra deste domingo. 4. 
Será oportuno, durante a celebração, em 
momento apropriado, colocar a imagem 
ou fi gura de Maria e de José no presé-
pio e, no fi nal da celebração, cantar um 
hino mariano. 5. O evangelho poderá 
ser dialogado ou mesmo encenado. 6. É 
bom que a resposta às preces seja canta-
da. 7. Depois da oração pós comunhão 
dar uma bênção especial para as mães 
gestantes presentes. 8. Nos avisos da co-
munidade, deve fi car bem claro os horá-
rios e locais onde a comunidade poderá 
celebrar durante esta semana e princi-
palmente os horários das celebrações de 
Natal. 9. Bênção fi nal própria do Adven-
to (p. 519 do missal romano).

CELEBRAÇÃO DO NATAL 
O espírito do Natal deve impregnar 

toda a nossa vida e a vida de toda a nos-
sa sociedade, não só neste tempo, mas a 
vida inteira. Para isto, as paróquias de-
vem programar antecipadamente, para 
que os fi éis tenham a oportunidade de 
participar plenamente desta fonte pere-
ne e receber os benefícios que a Liturgia 
oferece. São quatro celebrações diferen-
tes, com liturgia própria: I Vésperas da 
Solenidade Seguinte; Missa da Noite de 
Natal; Missa da Aurora (não é conven-
tual) e missa do Dia de Natal. Sugiro 
que sejam preparadas com antecedên-
cia e se possível por equipes diferentes.

A Liturgia da Palavra das Missas 
de Natal, recordando o nascimento de 
Jesus em Belém, pobre entre os pobres, 
mostram que a encarnação de Jesus é 
real e histórica. Apontam para a ternu-
ra de Deus pela humanidade: “O Verbo 
(Palavra eterna), Filho amado do Pai 
se faz uma pequenina e frágil criança, 

fi lho de um casal de pobres, provindo 
de um recanto do mundo” (cf. Jo 1,46).

A missa da Noite de Natal deve 
ser a mais solene, revela que Jesus é a 
verdadeira luz que brilha na vida dos 
pequenos e indefesos e mostra que do 
meio das palhas de sua manjedoura o 
Menino-Deus nos faz um forte apelo à 
solidariedade entre nós.

O mistério celebrado nos insere na 
celebração da páscoa de Jesus Cristo 
que acontece na sua Encarnação, rea-
lização da promessa de Deus, em fazer 
uma aliança eterna de amor com toda a 
humanidade e de estabelecer o seu Rei-
no no mundo. Ato solidário de assumir 
em tudo a nossa condição humana para 
que nós vivamos sua realidade divina, 
nossa vocação.

A celebração: 1. Apenas na primeira 
missa (“da noite”), após o Sinal da Cruz 
e a saudação de quem preside, pode-se 
cantar ou recitar, do ambão, o Anuncio 
do Natal, antes do hino do glória (Cf. 
página 40 do Diretório da Liturgia - 
CNBB). É possível também inserir o 
Anúncio dentro de um pequeno lucer-
nário, no início da celebração ou mes-
mo antes de iniciar a celebração .

SUGESTÃO PARA A CELEBRA-
ÇÃO DA LUZ (LUCERNÁRIO): Com 
a igreja na penumbra, cinco jovens, 
em diversos pontos da igreja com ve-
las maiores nas mãos vão acendendo 
as velas dos fi éis da seguinte maneira: 
No meio da igreja uma jovem vestida 
de branco ou amarelo acende o círio 
dizendo: Hoje nasceu para nós o Salva-
dor do mundo. Brilhou em nossa noite a 
claridade da verdadeira LUZ. (O Coral 
e a assembleia cantam:)A luz resplan-
deceu / em plena escuridão./ Jamais 
irão as trevas, / Vencer o seu clarão. 
(As outras jovens colocadas em vários 
pontos do local da celebração ascen-
dem suas velas e vão acendendo as velas 
dos fi éis à volta, enquanto proclamam): 
Voz 2 – Um Salvador nasceu para nós! 
Voz 3 – Que se despertem todos os que 

dormem! Voz 4 – que se levantem todos 
os encurvados da terra! Voz 5 – Que haja 
um justo julgamento para os que matam 
e oprimem! Voz 6- Porque o Sol da justiça 
resplandeceu! (O Coral e a assembleia 
cantam novamente:) A luz resplande-
ceu... Voz 1 – Que todos os povos cami-
nhem para a claridade de sua LUZ! O 
padre ou um salmista, do Ambão, canta 
o Anúncio de Natal (Hinário Litúrgico 
2, p. 143). No fi nal, acendem-se todas as 
luzes da igreja e canta-se o hino do Gló-
ria, ao fi nal apagam-se as velas. 2. Nas 
outras missas o canto do Glória poderá 
ser acompanhado de uma coreografi a 
feita por um grupo de crianças e ao 
som de sinos, onde houver. 3. O Natal 
é a festa da LUZ, conforme nos sugere a 
Revista de Liturgia (número 131). Seria 
interessante valorizar o Círio Pascal na 
Vigília do Natal. Isso ligaria mais a festa 
do Natal à festa da Páscoa. Nas demais 
celebrações do Natal ele pode ser trazi-
do na procissão da Palavra por uma jo-
vem vestida de branco, que dirá ao co-
locá-lo junto ao ambão: “Uma luz bri-
lhou nas trevas. Um fi lho nos foi dado. 
Hoje nasceu para nós o Salvador”. 4. Fa-
zer a procissão com o Lecionário após 
a oração da Coleta, ou mesmo o Evan-
geliário no início da Celebração.  5. Va-
lorizar o presépio, fl ores, luzes estrelas, 
vestes brancas ou coloridas e danças. 
6. Na missa da noite de Natal, durante 
o canto de aclamação ao Evangelho, o 
Evangeliário pode ser apresentado à as-
sembleia com danças, acompanhado de 
tochas e incenso. 7. Na missa da Noite 
de Natal, a proclamação do Evangelho 
poderá também ser encenada, inte-
grando o presépio vivo à celebração. 8. 
Em todas as missas na profi ssão de fé: 
ao “E se encarnou”, todos genufl etem. 
Se o credo for cantado, com os dois 
joelhos. De preferência utilizar o texto 
Nicenoconstantinopolitano. 9. Durante 
o canto do Pai-Nosso, as crianças fi cam 
de mãos dadas, ao redor do altar, e de 
lá trazem o abraço da paz a toda a as-

Imagem: reprodução



JORNAL PAS  ORALDEZEMBRO | 2016 11espiritualidade e participação
Es

pi
ri

tu
al

id
ad

e d
o 

A
no

 L
itú

rg
ic

o

Padre Luiz Cláudio Vieira
Paróquia do Bom Pastor, Barbacena, MG

Vera Maria Moraes Fontes
Paróquia N. Sra da Assunção

Barbacena/MG

Um novo Ano Litúr-
gico chegou para en-
trar em nossa vida, 

trazendo-nos a presença do 
Senhor a fi m de que por essa 
presença histórica sejamos 
tocados e transformados para 
servir na justiça e no amor. 
Mas o que isso signifi ca? O 
Ano Litúrgico é o “Calendário 
religioso”. Contém as datas dos 
acontecimentos da História da 
Salvação. Não coincide com o 
ano civil, que começa no dia 
primeiro de janeiro e termina 
no dia 31 de dezembro. Ele co-
meça e termina quatro sema-
nas antes do Natal. Tem como 
base as fases da lua. Compõe-
-se de dois grandes ciclos: o 
Natal  “Tu vens... Tu vens... Eu 
já escuto o seu sinal...” e a Pás-
coa “Ó noite de alegria verda-
deira, que une de novo o céu e 
a terra inteira”. São como dois 
polos em torno dos quais gira 
todo o Ano Litúrgico. 

O Natal tem um tempo de prepara-
ção, que é o Advento.  É um tempo em 
que a Igreja entoa o canto de esperança 
Àquele que está por chegar: o príncipe 
da paz, o Emanuel, o Deus conosco; e a 
Páscoa tem também um tempo de pre-
paração, que é a Quaresma. É o convite 
à conversão... Mudança de vida. Ao lado 
do Natal e da Páscoa está um período 
longo, de 34 semanas, chamado Tempo 
Comum, que “O Tempo comum não é 
tempo vazio. É tempo de a Igreja con-
tinuar a obra de Cristo nas lutas e nos 
trabalhos pelo Reino.” (CNBB - Docu-
mento 43, 132). É um tempo que nos 
mostra que Deus se fez presente nas coi-
sas mais simples. É um tempo de espe-
rança e acolhimento da Palavra de Deus 
- “Me chamastes para caminhar na vida 
contigo...” 

O Ano Litúrgico começa com o 
Primeiro Domingo do Advento e ter-
mina com o último sábado do Tempo 
Comum, que é na véspera do Primeiro 
Domingo do Advento. A Espiritualida-
de é a esperança e a purifi cação da vida. 
O ensinamento é o Anúncio da vinda 

do Messias. É um tempo em que somos 
chamados a preparar nossa casa interior. 
Esvaziarmos de tudo aquilo que nos im-
pede de viver a proposta do Criador. En-
feitarmos nosso coração de boas obras 
e fazer dele uma manjedoura, que Jesus 
desejará nascer e fazer morada. O Ciclo 
da quaresma começa na quarta-feira de 
cinzas e termina na quarta-feira da se-
mana santa. É um tempo forte de con-
versão e penitência, jejum, esmola e 
oração. É um tempo de cinco semanas 
em que nos preparamos para a Páscoa, 
a passagem para sermos novas criaturas, 
plenas da graça de Deus. 

A Páscoa começa com a Ceia do Se-
nhor na quinta-feira santa. Neste dia é 
celebrada a Instituição da Eucaristia e 
do sacerdote. Na sexta-feira celebra-se a 
paixão e morte de Jesus. É o único dia 
do ano que não tem missa. Acontece a 
Solene Ação Litúrgica onde podemos 
nos alimentar do pão da Palavra e da 
Eucaristia.. No sábado acontece a solene 
Vigília Pascal. Forma-se então o Tríduo 
Pascal que prepara o ponto máximo da 
páscoa: o Domingo da Ressurreição. A 

Festa da Páscoa não se restringe ao Do-
mingo da Ressurreição. Ela se estende 
até a Festa de Pentecostes. Pentecostes 
é celebrado 50 dias após a Páscoa. Jesus 
ressuscitado volta ao Pai e nos envia o 
Paráclito. 

Temos ainda entre cada tempo vivido 
a oportunidade de celebrar a vida de tan-
tos homens e mulheres que dedicaram 
suas vidas ao anúncio do Reino a pon-
to de ofertarem ou perderem a própria 
vida para que Jesus seja cada vez mais 
conhecido e seguido. Ano litúrgico é a 
certeza de que vale a pena fazer um novo 
caminho. Vale a pena abrir o coração e 
dar as mãos... Somarmos os talentos, re-
criarmos a vida.  Maria, que é modelo 
para todo cristão e que não atraiu nada 
para si, mas deixou um ensinamento de 
que é possível fazer a vontade de Deus 
seja a inspiração para que saibamos re-
zar cada tempo proposto pela Igreja, 
abrindo mão do nosso querer e desejos 
para viver os planos do Senhor. Amém.

sembleia. 10. Principalmente neste dia, 
a comunhão seja feita sob as duas es-
pécies para toda a comunidade, confor-
me as novas orientações em vigor. 11. 
Bênção especial para as crianças e sole-
ne, para todo o povo, como nos sugere 
o Missal, p. 520. 12. No fi nal, sair em 
procissão até o presépio onde os corais 
da paróquia cantam músicas populares 
de Natal, ou cantos de folia, conforme o 
costume da comunidade. 13. Terminar 
as celebrações com um Ágape fraterno 
(alegre confraternização) com toda a 
comunidade, no salão paroquial.

30 DE DEZEMBRO: 
FESTA  DA SAGRADA FAMÍLIA
A Liturgia da Palavra, tornando 

presente e inesquecível a experiência de 
Cristo que se encarna assumindo a rea-
lidade comum das famílias, mostra que 
Deus escolhe a família humana como 
sua família. Celebrando dentro da oita-
va do Natal a festa da Sagrada Família, 
tornamos presente e valorizamos a vida 
de nossas famílias com suas alegrias e 
sofrimentos, conquistas e confl itos, mas 
também com a certeza de que estão sen-
do sustentadas e guiadas por Deus para 
um caminho feliz de vida plena.

No mistério celebrado, o Pai nos 
convida a entrar no mistério sempre 
atual da ENCARNAÇÃO do Filho de 
Deus, na realidade de uma família, e a 
assumir o seu caminho, como Maria e 
José, que assumiram o destino de Jesus 
e foram fi éis a Deus mesmo dentro das 
contradições e difi culdades da Vida.

A celebração: 1. Onde for possível, 
convidar a Pastoral Familiar e o ECC 
para organizar a missa. 2. Procissão 
de entrada com famílias, levando velas 
acesas, o livro das leituras, fl ores. 3. Rito 
penitencial com invocações próprias, se 
possível, apresentadas por algumas fa-
mílias. Aspergir a assembleia, enquanto 

se entoa um canto adequado. 4. A litur-
gia da Palavra tenha a participação es-
pecial da FAMÍILA. A 1º leitura, quan-
do possível, seja feita de cor por um (a) 
jovem. 5. O canto do Salmo poderá ser 
acompanhado por uma dança feita por 
um grupo e envolvendo toda a assem-
bleia, no refrão. 6. A 2ª leitura seja feita 
por um casal, cuidando para que os ver-
sículos dirigidos às esposas sejam lidos 
pelo marido, e os versículos dirigidos 
aos maridos sejam lidos elas esposas. 7. 
Durante a aclamação ao Evangelho, um 
casal, com seu / sua fi lha (o), colocam-
-se diante da mesa da Palavra e de lá 
acompanham a proclamação do Evan-
gelho. 8. O Evangelho seja dialogado 
ou cantado. 9. A homilia poderá contar 
com depoimentos de algumas famílias. 
10. Na oração do Pai-Nosso, que pode-
rá ser cantada, dar as mãos formando a 
grande FAMÍLIA de Deus ao redor do 
altar. 11. Dar destaque especial ao abra-
ço da paz. 12. A Comunhão seja feita 
com as duas espécies, de acordo com as 
orientações em vigor. Onde for possí-
vel, no fi nal, fazer uma pequena confra-
ternização. 13. Bênção especial, com a 
imposição das mãos, sobre as famílias 

“Ouve-se na terra um grito, do povo um grande clamor: Senhor abre os céus, que as nuvens chovam o Salvador!”

(Cf. Enchir. Indullgentiarum, nº 60). 2. 
Na procissão e entrada, além da cruz, 
das velas, uma pessoa, vestida de bran-
co, ou um grupo de crianças, traz uma 
bandeira branca, símbolo da paz. 3. Um 
bonito cartaz poderá dar o tom inicial, 
convidando irmãos e irmãos a inicia-
rem o novo ano em nome do Senhor da 
Paz. 4. O sentido litúrgico deve ajudar 
os fi éis a perceberem que nesta celebra-
ção nós bendizemos a Deus pelo SIM 
de Maria e nos comprometemos a ser 
uma bênção e portadores da paz para o 
mundo. 5. Substituir o ato penitencial 
pelo rito da Aspersão. No fi nal, pode-
rá ser feito um pequeno rito de paz: a 
pessoa, ou quem traz a bandeira, dança 
em torno do altar, da estante da Pala-
vra e no meio da assembleia, enquanto 
todos cantam o seguinte canto: “É bo-
nita demais, é bonita demais! A mão de 
quem conduz a bandeira da paz!” (bis). 
Quem anima ou preside introduz este 
rito, lembrando que no mundo inteiro, 
neste dia, se reza pela Paz. No fi nal do 
rito, todos se abraçam desejando a Paz. 
6. O canto do salmo poderá ser acom-
panhado de uma bonita dança litúrgica, 
ou coreografado pelo grupo de crianças 
com a bandeira. 7. A bandeira poderá 
ser movimentada também durante o 
canto do Glória, nas aclamações, no 
canto do Santo, na bênção fi nal ou em 
outros momentos em que a comuni-
dade achar oportuno. 8. Onde for pos-
sível, cada pessoa recebe, ao sair, uma 
fl or, ou uma fi ta branca, como sinal da 
paz recebida e que deve ser levada a to-
dos, durante o novo ano que se inicia. 
9. Dar um destaque especial à bênção 
fi nal, que poderá ser cantada. O Missal 
Romano, na p. 520, oferece uma oração 
de bênção própria para essa celebração.

presentes e oração própria. Em segui-
da, abençoar toda a comunidade com 
a fórmula própria do Tempo do Natal 
(Cf. Missal, p. 520).

1º DE JANEIRO: SOLENIDADE 
DA SANTA MÃE DE DEUS, MARIA

Na Liturgia da Palavra, recorda-
mos a maternidade divina de Maria, 
mostrando que para realizar sua pre-
sença, o Verbo se fez carne em seu 
ventre. É também o dia em que o Me-
nino recebeu o nome de Jesus, isto é, 
SALVADOR e Senhor da Paz, por isso, 
neste “Dia Mundial da Paz”, no mundo 
inteiro, a paz é desejada como sinal da 
bênção e da proteção permanente. 

No mistério celebrado, em nome 
de Jesus a plenitude da bênção, invoca-
mos toda sorte de bênção para o novo 
ano. Fazemos isso junto com Maria, 
que participou do Mistério da vinda 
do Salvador, Jesus Cristo, que nasceu 
humano por meio dela, como a maior 
bênção de Deus para toda a humani-
dade. A celebração: 1. Concede-se in-
dulgencia Plenária a todas as pessoas 
que, em comunidade, rezarem ou can-
tarem o “Te Deum” em ação de graças 

L´Osservatore Romano
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arte, fé e cultura12

Da junção das letras à composi-
ção das palavras, das palavras ao 
surgimento de frases, das frases 

ao tradicional calendário da primaz de 
Minas. Como verdadeira escultura, que 
aos poucos vai ganhando forma e vida, é 
feita a Folhinha de Mariana. O anuário 
mais conhecido da Região dos Inconfi -
dentes começou a ser confeccionado em 
1870 e ainda hoje carrega a essência e a 
simplicidade de suas informações.

Como disse o escritor Carlos Dru-
monnd de Andrade, em crônica publi-
cada no Jornal do Brasil no dia 27 de de-
zembro de 1973, “a Folhinha de Mariana 
é insubstituível”. Resistindo ao tempo e 
aos avanços tecnológicos, ela mantêm 
o seu autêntico formato ao registrar os 
dias do ano, a previsão do tempo para os 
12 meses e a orientações sobre a época 
de plantio e cultivo.

Para José Liberato, funcionário mais 
antigo da Editora Dom Viçoso que já 
imprimiu a Folhinha, compor as folhi-
nhas é muito importante. “Eu iniciei o 
meu trabalho na Editora dobrando o 
jornal Arquidiocesano e depois eu co-
mecei a compor a Folhinha de Mariana. 
Ela era toda feita à mão, com os tipos e 
depois tirava a cópia. Era um trabalho 
muito bonito, que exigia muita atenção 
e tempo”, lembra. 

Tradição que vem 
do século XIX

“É uma satisfação imensa perceber a 
perenidade deste Calendário que é en-
contrado em tantas Farmácias e Casas 
Comerciais levando uma mensagem de 
fé e lembrando o santo de cada dia do 
decorrer dos meses”, afi rma cônego José 
Geraldo Vidigal, que dirigiu a publica-
ção por 35 anos. 

Para o cônego, há riqueza em todo 
conteúdo da Folhinha. “Ela apresenta 
também orações, instruções religiosas, 
tabela do amanhecer e do anoitecer, 
das festas móveis, dos feriados, época 
de plantio, resoluções da CNBB, dados 
biográfi cos do Papa, além de reservar 
um espaço 11x15 para a propaganda das 
casas comerciais que a distribuem aos 
fregueses como brinde de fi m de ano”.

História
Fundada por Dom Silvério para ser 

um sucedâneo aos calendários, o anuá-
rio substitui a antiga “Folhinha de Rezas 
do Bispado”, de 1830, que apresentava 
preces e informações de utilidades pú-
blicas. “Em 1959, o então Arcebispo de 
Mariana, Dom Oscar de Oliveira, ad-
quiriu os direitos autorais de Agripino 
Claudino dos Santos e, em 1965, os da 
similar Folhinha Civil e Eclesiástica do 
Arcebispado de Mariana, editada pela 
Tipografi a e Livraria Moraes, passando 

a imprimi-la na Editora Dom Viçoso”, 
explica  cônego José Geraldo Vidigal.

Regulamento (previsão) do Tempo
Para muitas pessoas a Folhinha de 

Mariana ainda é a melhor forma de sa-
ber a previsão do tempo. Cônego José 
Geraldo Vidigal revela que a origem 
das previsões é um estudo feito a partir 
do “Lunário Perpétuo”. O livro é raro e 
contém tabelas com cálculos para des-
cobrir o regulamento do tempo. Segun-
do o sacerdote, o exemplar de posse da 
Editora Dom Viçoso é uma edição do 
século XVIII em português. Foi publi-
cado nesta língua pela primeira vez em 
1703, com tradução de Antônio da Silva 
e Brito.

“Os cálculos são feitos em torno do 
ano lunar, cujo início se fez coincidir 
com a lunação que começa em dezem-
bro. Cada lunação tem a duração exata 
de 19 dias, 12 horas e 44 minutos. De 
dezenove em dezenove anos se repetem 
os fenômenos causados pela infl uência 
lunar. O Lunário Perpétuo oferece as 
regras para que se possa calcular as va-
riações do tempo, conforme registra o 
regulamento estampado na Folhinha. 
É claro que tais previsões valem para o 
contexto geográfi co assinalado no Luná-
rio”, conta o cônego.

Fotos: Bruna Sudário e acervo pessoal

Santo do dia 
Não só pela fé, mas por ajudar mui-

tos pais a escolherem o nome de seus fi -
lhos, uma outra informação de destaque 
na Folhinha é o nome dos santos. Para 
cada data do ano a Folhinha apresenta o 
santo do dia. Essa informação foi um di-
ferencial para muitas famílias. “O senhor 
Marcy Josafá Lemos, que trabalhou com 
a gente na Editora, recebeu esse nome 
porque ele nasceu no dia São Josafá. En-
tão, muitos pais escolhiam e ainda esco-
lhem os nomes dos fi lhos pela Folhinha”, 
afi rma Jair Duarte Ferreira, gerente da 
Editora.

Com seus 147 anos de história, 
a Folhinha de Mariana ainda é pro-
duzida e vendida pela Editora Dom 
Viçoso. Atualmente, mais de 250 mil 
exemplares são impressos a cada fi nal 
de ano, reforçando assim a tradição do 
calendário e o costume de muitos em-
presários presentearem os seus clientes 
com exemplares da mesma, em pleno 
século XXI, num mundo tecnicamente 
científi co, onde ainda se valoriza mui-
to a sabedoria e a cultura popular.

Quem quiser adquirir a Folhinha de 
Mariana para o ano de 2017, é só entrar 
em contato com a Editora Dom Viçoso, 
pelo telefone (31) 3557-1233 ou pelo 
email: edv@grafi cadomvicoso.com.br.


