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ARQUIDIOCESE

Que vença o bem comum
Eleitores de todo Brasil vão escolher seus representantes 

municipais. São mais de 5500 municípios em todos os can-
tos do país. Você sabe em quem votar? Sabe como escolher 
um bom candidato? Tem interesse pela política desenvol-
vida em seu município? 

A edição de setembro do Jornal Pastoral quer ajudar 

neste debate. Nas páginas 6 e 7 você vai encontrar informa-
ções importantes sobre o que fazer na hora do voto e quais 
as responsabilidades dos vereadores e prefeitos. Traz ainda 
a palavra de especialistas no assunto e quais as mudanças 
mais importantes para o processo eleitoral deste ano.

PÁGINAS 6 E 7

A Arquidiocese de 
Mariana promoveu vá-
rios eventos para lem-
brar os dez anos de fa-
lecimento do servo de 
Deus, Dom Luciano 
Mendes de Almeida. 
Lançamento de livro, 
outorga da Comenda 
Dom Luciano, cele-
brações e conferências 
marcaram esta data tão 
importante para a co-
munidade arquidioce-
sana.

PÁGINAS 4 E 5

Dom Luciano

O Jornal Pastoral traz nesta edi-
ção uma entrevista com o pre-
sidente da comissão episcopal 
pastoral para a Educação da 
CNBB e bispo auxiliar de Belo 
Horizonte, dom João Justino, 
sobre o projeto de lei 193/2016, 
que tramita no Senado Federal 
e pretende implantar o que cha-
ma de “Escola Sem Partido”. Um 
debate que está movimentando 
as escolas do Brasil e que ga-
nhou as ruas com gente contra 
e a favor do projeto.

PÁGINA 3

Escola 
sem partido

Reprodução

Carol Vieira



JORNAL PAS  ORAL SETEMBRO | 2016

editorial arquidiocese2
A 

po
lít

ica
 e

le
ito

ra
l: 

fo
i d

ad
a 

a 
la

rg
ad

a

Monsenhor Celso Murilo Souza Reis **
 Vigário Geral da Arquidiocese de Mariana

PAS  ORAL
Periódico mensal, fundado em fevereiro de 1991, em Mariana/MG

Endereço: Rua Dom Silvério, 51 Centro. CEP 35420-000 - Mariana/MG. 
Tel.: (31) 3557 3167

Email: jornalpastoral@yahoo.com.br

Diretor: Pe. Wander Torres Costa
Jornalista: Marcelo Martins - MG 06241JP

Conselho Editorial: Edina da Silva, Ester Trindade, Pe. Geraldo Martins 
Dias, Pe. José Geraldo de Oliveira, Pe. José Maria Coelho da Silva, 

Pe. Paulo Barbosa, Pe. Wander Torres, Carlos Heitor Fideles
Dacom: Jornalista - Bruna Sudário

Estagiária - Carol Vieira
Produção: Editora Dom Viçoso. Rua Cônego Amando, 131 • São José

CEP 35420-000 - Mariana MG • Tel.: (31) 3557 1233 
email: edv@grafi cadomvicoso.com.br

Tiragem: 2.000 exemplares.

Ano da Vocação Sacerdotal II *

Com esta solene liturgia, abrimos 
ofi cialmente o Ano da Vocação 
Sacerdotal na Arquidiocese 

de Mariana. Como muitos já sabem, 
trata-se de uma iniciativa pastoral que 
brotou do coração de nosso arcebispo 
e que foi assumida pelo presbitério e 
pelas várias instâncias de coordena-
ção desta Igreja particular como uma 
maneira de celebrar o Jubileu de Ouro 
Sacerdotal de nosso estimado pastor.

Dom Geraldo Lyrio Rocha, em sua 
circular ao clero do dia 31 de maio, 
expressava o desejo de vivenciar este 
seu jubileu “numa perspectiva voca-
cional dentro de um contexto eclesial”, 
colocando no centro dessa celebração 
a fi gura de Jesus Cristo, Bom Pastor, 
Sumo e Eterno Sacerdote.

O Seminário São José, aqui pre-
sente, hoje, com todos os membros de 
suas quatro comunidades de formação, 
acolheu a solicitação de Dom Geraldo 
de coordenar, programar e dinamizar 
o Ano da Vocação Sacerdotal. Posso 
testemunhar que a equipe constituída 
tem feito isso com empenho, propondo 
atividades e elaborando subsídios para 
que a Igreja particular de Mariana, em 
todas as suas paróquias e comunidades, 
tire proveito desta iniciativa, cultivando 
a dimensão vocacional e valorizando o 
ministério ordenado como serviço qua-
lifi cado para o bem do Povo de Deus. 

Somos gratos a Dom Geraldo por 
querer partilhar conosco o aconteci-
mento tão signifi cativo de seu Jubileu 
de Ouro Sacerdotal, data de extraor-
dinário signifi cado não apenas em sua 
vida pessoal, mas também na história 
da Arquidiocese de Mariana, que ele 
guia como pai, mestre e pastor há mais 
de nove anos. Com nosso arcebispo, 
ao celebrar esta data jubilar, queremos 
implorar ao Senhor da Messe que en-
vie muitos e bons operários “para que 
não falte ao rebanho o zelo do pastor”. 

Ao assumir a proposta do Ano da 
Vocação Sacerdotal, não podemos 
esquecer que a Igreja toda é uma co-
munidade de vocacionados e no corpo 
eclesial cada vocação específi ca tem 
seu papel e sua importância. A Arqui-
diocese está empenhada, nos vários ní-

veis dos conselhos pastorais, a aprofun-
dar a questão dos ministérios confi ados 
aos cristãos leigos e leigas, de modo a 
fortalecer, ampliar e diversifi car ain-
da mais sua atuação na caminhada de 
nossas comunidades. Como a Igre-
ja vive a dinâmica da comunhão e da 
participação, para continuar formando 
e capacitando os leigos e leigas, para 
sustentá-los com o alimento da Palavra 
de Deus, da Eucaristia e dos Sacramen-
tos, para animá-los e acompanhá-los 
no protagonismo da missão evange-
lizadora e na atuação como cidadãos 
conscientes nos vários âmbitos da or-
ganização política e social, é que pre-
cisamos dos ministros ordenados, cuja 
vocação se coloca exatamente a serviço 
do sacerdócio batismal dos fi éis.

Acredito que o Ano da Vocação Sa-
cerdotal poderá nos ajudar a compre-
ender melhor a riqueza da complemen-
tariedade entre as diferentes vocações 
específi cas e evidenciar o papel próprio 
dos ministros ordenados como servi-
dores da grande família eclesial. Como 
o Papa Francisco sempre tem chama-
do a atenção, precisamos estar atentos 
para superar toda forma de clericalis-
mo, de busca de poder ou de interesses 
pessoais, pois o sacerdócio ministerial 
não é uma forma de exaltação ou de 
superioridade, que nos coloca acima 
dos demais membros da Igreja, mas é 
um dos meios que Jesus utiliza para o 
serviço do povo santo, todo ele marca-
do pela mesma dignidade que vem do 
batismo (cf. EG 103).

Alimentemos a convicção de que 
“é a vida fraterna e fervorosa da co-
munidade que desperta o desejo de se 
consagrar inteiramente a Deus e à evan-
gelização, especialmente se essa comuni-
dade vivente reza insistentemente pelas 
vocações e tem a coragem de propor aos 
seus jovens um caminho de especial con-
sagração” (EG 107).

(*) Trecho da homilia proferida na ce-
lebração de abertura do Ano da Voca-
ção Sacerdotal).
(**) Escreve, excepcionalmente, a colu-
na de Dom Geraldo Lyrio Rocha nesta 
edição de setembro.

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

na Caixa Econômica Federal 
ou Casas Lotéricas, 

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

assinaturaspastoral@gmail.com

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

Mais um ano eleitoral! As convenções partidárias 
terminaram e, agora, se conhecem os muitíssi-
mos candidatos aos pleitos eleitorais nos milha-

res de municípios brasileiros. A CNBB lembra a palavra do 
evangelho: “Quem pratica a verdade aproxima-se da luz” 
( Jo 3,21 ). Falar de verdade e transparência nos tempos 
atuais remete a questionamentos, dúvidas e inquietações. 
Nunca se viu tanta corrupção, invadindo as instâncias do 
poder. O papa Francisco pergunta: Quem paga pela cor-
rupção? Certamente, os pobres, mártires da corrupção, 
porque a eles faltará o mínimo necessário para sua digni-
dade existencial. 

Com a cartilha de orientação intitulada “O cidadão 
consciente participa da política”, os bispos do Brasil dão um 
forte instrumento de conscientização sobre as eleições de 
2016. Envolver-se na política torna-se imperativo cristão, 
segundo o papa Francisco, e os leigos devem exercer seu 
papel político com o espírito do Evangelho. Política não é 
coisa dos outros, mas de todos os cidadãos; daí, os cristãos  
são instrumentos capazes de fazer a diferença no exercício 
do voto e, também, na exigência e acompanhamento dos 
eleitos. Grande ganho foi a lei 9840 da anticorrupção elei-
toral e, hoje, a lei que proíbe o fi nanciamento de campanha 
por parte de empresas e milionários que se perpetuam no 
poder através de “seus representantes” em todas as moda-
lidades do poder. Mas é o olhar crítico e ação de denúncia 
a qualquer forma de cooptação e coerção da liberdade. 

Pergunta-se: qual o papel do vereador, do prefeito e 
dos demais servidores públicos? São servidores públicos, 
não importando o grau de valorização cultural a que são 
direcionados. Muitos eleitos e cidadãos perderam o senti-
do político do que é ser para o povo. Não se é eleito para 
si mesmo. Partidos e coligações não podem se abdicar de 
suas responsabilidades sobre seus representantes que pas-
sam a ser também, e mais ainda, do povo a quem eles re-
presentam. A luta pelo poder, prestígio e bem econômico 
que advêm da política da corrupção denota o afastamento 
dos ideais democráticos, éticos e dos caminhos da cidada-
nia.

Há que se reinventar a responsabilidade política. Os 
cristãos não podem fi car de fora. A Arquidiocese tem 
dado passos na luta por conscientização. Fóruns Sociais 
pela Vida, Escola de Fé e Política Dom Luciano, Educação 
Popular no campo e na cidade, Movimento Fé e Política, 
MAB (Movimento Atingidos por Barragens), Efa’s (Esco-
las de Famílias Agrícolas), Pastorais Sociais, dentre outras 
experiências, têm propiciado ao povo, aos pobres e jovens 
uma cultura popular de conhecimento que faz da política 
a arte do serviço ao bem comum. Que a política eleitoral 
desperte a consciência e a cidadania para que a Política 
não seja, mais uma vez, entendida como apenas um perío-
do eleitoral, mas que tem implicâncias no restante da vida.

Reprodução
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PASTORAL: Como o senhor vê a proposta que 
tramita no Congresso conhecida como Escola 
sem Partido?

DOM JOÃO JUSTINO: Minha primeira reação 
é de preocupação. Trata-se de uma proposta pro-
vocadora de mais polarização que disposição ao 
diálogo. Concordo e defendo que nenhuma escola 
deva estar a serviço de ideologias partidárias. No 
entanto, a tese de total neutralidade é no mínimo 
ingênua e desconhece os processos do conheci-
mento.

PASTORAL: O senhor acha que há doutrinação 
dos alunos pelos professores nas escolas brasilei-
ras? 

DOM JOÃO JUSTINO: Uma resposta positiva a 
esta pergunta exigiria a contraprova de uma pes-
quisa. Qual doutrinação? Qual seu conteúdo e seu 
método? Eu vejo, infelizmente, a fragilidade do 
sistema educacional brasileiro em sua tarefa de 
formar para a cidadania ética. Assumindo o risco 
da generalização, a educação brasileira necessita 
apostar mais no aprendizado de conteúdos e na 
formação da pessoa ética, tarefas bastante des-
cuidadas nas últimas décadas.

PASTORAL: O projeto signifi ca realmente 
“mordaça” aos professores? 

DOM JOÃO JUSTINO: A palavra “mordaça” 
tem sido utilizada por alguns opositores para 
qualifi car o movimento “Escola sem partido”. 
Embora seja uma palavra forte, ela serve a de-
nunciar uma perspectiva que imponha aos pro-
fessores a redução de sua qualifi cação de educa-
dor a mero repetidor de conteúdos. Isso fere a 
dimensão dialogal e crítica de qualquer proces-
so pedagógico.

PASTORAL: Que implicação teria nas escolas 
confessionais? 

DOM JOÃO JUSTINO: Se levada ao seu radicalis-
mo de fundo essa proposta teria como consequên-
cia limitar a ação não só das escolas confessionais, 
mas também das militares e daquelas que se defi -
nem por pedagogias inovadoras.

PASTORAL: A implantação do projeto seria uma 
volta à ditadura? Fere a liberdade de expressão? 

DOM JOÃO JUSTINO: A liberdade de expressão 
não deve ser confundida com aquela falsa compre-
ensão de que o meu direito de discordar do outro se 
equivale ao de ofender e agredir aqueles que pen-
sam de modo diferente. As relações interpessoais e 
sociais dependem em grande parte da capacidade 
de respeitar as diferenças. Como o mundo con-
temporâneo cada vez é mais plural em suas ideias 
e comportamentos, aumentam as tensões que não 
têm outra possibilidade de convivência, senão pela 
construção do diálogo. O recurso à censura e à 
coerção tende a provocar confl itos. Em tudo, nós 
cristãos deveríamos ter presente o ensinamento de 

Jesus: “Bem aventurados aqueles que promovem a 
paz, porque serão chamados fi lhos de Deus”.

PASTORAL: Em relação à posição do Movimen-
to quanto ao que propõe Paulo Freire, o que o 
senhor acha? 

DOM JOÃO JUSTINO: Do que pude ler e enten-
der eu considero que o Movimento “Escola sem 
partido” toma o caminho jurídico-legal com o es-
tabelecimento de uma série de proibições (com o 
projeto de uma lei ordinária), mas não consegue 
ser propositivo. Isto é, como os propositores pen-
sam a relação pedagógica numa sociedade cheia de 
pluralismos? Como a Escola pode ser promotora 
do encontro entre as diferenças no respeito à plu-
ralidade de opções? Paulo Freire deu uma grande 
contribuição para a educação no Brasil e no mun-
do. Mas a educação brasileira tem muito pouco de 
Paulo Freire. Outras correntes pedagógicas são tão 
ou mais infl uentes em nosso país que o pensamen-
to freireano. 

PASTORAL: Como se inserem, nesse contexto, 
as recentes ocupações das escolas pelos alunos? 

DOM JOÃO JUSTINO: Entendo que as ocu-
pações são o recurso – certamente não o mais 
adequado – encontrado pelos estudantes de 
chamar atenção para suas demandas. Para os 
educadores e gestores da educação se torna um 
desafi o essa prática. Eu vejo que as ocupações 
denunciam também a lentidão das instituições 
educacionais em buscar soluções para os pro-
blemas que envolvem a escola, sobretudo aque-
las da rede ofi cial. Toda a sociedade precisa estar 
envolvida na discussão sobre que tipo de educa-
ção nós queremos. Esse debate não será simples. 
Quanto mais rara for a opção pelo diálogo, mais 
esgarçado se tornará o tecido social.

“Escola sem partido”:
evolução ou mordaça?

O projeto de Lei 193/2016 é do senador Magno Malta e 
está gerando muito debate em todo o Brasil. Ele inclui en-
tre as diretrizes e bases da educação nacional o programa 
“Escola sem Partido”.O programa, que tem ganhado de-
fensores e críticos nos últimos tempos, existe desde 2004 e 
foi criado por membros da sociedade civil. Na contramão 
dessa ideia, estudiosos especialistas em educação criticam 
o programa afi rmando que nada na sociedade é isento de 
ideologia, e que o “Escola Sem Partido”, na verdade, é uma 
proposta carregada de conservadorismo e autoritarismo. 
Para ajudar no debate, o Jornal Pastoral entrevistou o pre-
sidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Educação 
da CNBB e bispo auxiliar de Belo Horizonte, dom João 
Justino. Segundo o bispo, ainda há muito o que se debater 
sobre o assunto.
Quem quiser acompanhar a tramitação e entender mais 
sobre o processo, acesse: www.senado.gov.br e faça a pes-
quisa com o número do projeto de lei.
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Pe. Geraldo Martins
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

No próximo dia 2 de outubro, os eleito-
res brasileiros comparecerão às urnas 
para escolher os vereadores e prefeitos 

dos 5.570 municípios do país. Para uns, moti-
vo de esperança e oportunidade de mudanças. 
Para outros (a grande maioria talvez), perda de 
tempo e de dinheiro. Esses são os que já não 
acreditam na política e, muito menos, nos po-
líticos que, em elevado número, estão envolvi-
dos em corrupção, sem nenhum compromisso 
com o bem comum, justifi cando o desencanto 
da população com a política. É uma pena que 
seja assim. Quanto mais nos desinteressamos 
da Política (com P maiúsculo), tanto mais dei-
xamos livre o caminho para os inescrupulosos 
que desvirtuam a política de seus verdadeiros e 
nobres objetivos.

A política, diz o papa Francisco, é uma vo-
cação sublime e uma das formas mais precio-
sas da caridade, por buscar o bem comum (cf. 
EG 205). Por essa razão, os cristãos não podem 

fi car-lhe indiferentes. Bento XVI afi rma que “a 
Igreja não pode nem deve colocar-se no lugar do 
Estado. Mas também não pode nem deve fi car à 
margem na luta pela justiça” (DCE 28). As eleições 
são, portanto, oportunidade dos cristãos mostra-
rem sua fi delidade ao evangelho e ao ensino social 
da Igreja com participação efetiva na escolha dos 
melhores candidatos. 

O que se deve considerar na escolha de um can-
didato? Em primeiro lugar, a função para a qual se 
candidata. A função de vereador é completamente 
diferente da de prefeito. O primeiro tem a missão 
de legislar a favor do município e fi scalizar as ações 
do executivo municipal. Este, por sua vez, é res-
ponsável por elaborar e aplicar políticas públicas 
e administrar o município de forma a atender os 
anseios da população, começando pelos mais ca-
rentes e pobres. Não merece voto quem não tem 
competência para o cargo almejado ou atende ape-
nas interesses pessoais ou de determinados grupos 
em detrimento da coletividade. 

Eleições e compromisso cristão
Em segundo lugar, é necessário conhecer o par-

tido do candidato, sua ideologia, seu programa de 
ação. Se o partido não fosse importante, a pessoa 
poderia se candidatar de forma avulsa. Na maioria 
das vezes, o político vota e age de acordo com a 
orientação de seu partido e não tanto como gos-
taria. Por isso, não se podem ignorar os partidos 
numa eleição. 

É fundamental também pesquisar a vida do 
candidato, seu passado, seu compromisso com a 
comunidade, as ideias que defende, seus gastos na 
campanha. Se já exerce cargo político, observar 
que projetos apresentou, que leis defendeu, se fal-
tou com a ética, se foi conivente com a corrupção. 
Não se pode votar em candidato fi cha suja.

Deus ilumine os eleitores a fi m de que exer-
çam com liberdade plena sua cidadania e ajudem 
a construir uma nova sociedade, justa, fraterna e 
solidária. 

A páscoa de Dom Lucia-
no Mendes de Almeida foi 
celebrada com muito amor 
e lembranças marcantes da 
passagem do servo de Deus. 
Em celebração, no dia 26 de 
agosto, a Igreja Nossa Senho-
ra do Carmo fi cou cheia de 
fi eis que rezaram pela saúde 
de Dom Geraldo Lyrio Rocha 
e também pela canonização e 
beatifi cação do já considerado 
santo, Dom Luciano. 

O arcebispo de Uberaba e 
representante da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), Dom Paulo Mendes 
Peixoto, presidiu a missa com 
o auxilio do representante da 
Arquidiocese de São Paulo, 
Dom Júlio Endi Akamine, e do 
vigário geral da Arquidiocese 
de Mariana, Monsenhor Celso 
Murilo de Sousa. Na homilia, 
Dom Paulo reforçou a impor-
tância da presença de Dom Lu-
ciano na vida das pessoas.“Ele 
era visto como um homem 
do povo e de previdência. Era 
um servo de Deus e um santo 
mesmo não sendo beatifi cado”, 
completou o arcebispo. Dom 
Paulo pediu também pela saú-
de de Dom Geraldo, pela pás-
coa do padre Paulo Sérgio e 
pela paz no Brasil.

Depois da celebração, a 
Faculdade Arquidiocesana 
de Mariana (FAM) deu iní-
cio à celebração de outorga 
da Comenda Dom Luciano, 
onde importantes instituições 
foram homenageadas pela 
sua atuação na sociedade. A 
cerimônia aconteceu no Cen-
tro Cultural Arquidiocesano 
e contou com a presença de 
membros do clero, organiza-
ções religiosas, familiares de 

O santo do povo: Dom Luciano Mendes de Almeida

Dom Luciano e representantes 
da FAM.

A mesa solene foi compos-
ta pelo diretor da FAM, padre 
Vander Sebastião Martins, o 
reitor do Seminário São José, 
padre Valter Magno, o dire-
tor acadêmico da FAM, pa-

dre José Carlos dos Santos e 
o coordenador do Curso de 
Filosofi a da faculdade, padre 
Lúcio Álvaro. Em discurso, o 
coordenador do curso de fi lo-
sofi a disse que Dom Luciano 
é um exemplo de uma vida 
entregue inteiramente a Deus 

e do testemunho e da teologia 
de quem derrama o sangue 
pelo senhor.

Os homenageados pela 
comenda este ano foram a 
CNBB, com Dom Paulo Men-
des; a Arquidiocese de São 
Paulo, com Dom Júlio Endi; 

a Fundação Marianense de 
Educação, com o Diácono 
Paulo Isaías; o Movimento 
dos Atingidos por Barragens, 
representado por Letícia Al-
ves, e o Tribunal Eclesiástico 
da Arquidiocese de Mariana, 
com Edite Reis da Paciência. 

Para Dom Júlio Endi, Dom 
Luciano espalhou misericór-
dia e continua contribuindo 
para que o mundo não se de-
sumanize. “O testemunho de 
vida de Dom Luciano e sua 
atuação eclesial são o antído-
to para o embrutecimento da 
sociedade”, ressaltou. Letícia 
Oliveira, também homenage-
ada, destacou a importância 
dessa comenda para o MAB e 
fi cou feliz com a homenagem. 
“Esse reconhecimento do tra-
balho do MAB pela comenda 
reforça a ligação com Dom 
Luciano. A gente entende que 
ele sempre foi um apoiador do 
movimento e ajudou a fundá-
-lo aqui em Minas Gerais. A 
fi gura dele sempre esteve pre-
sente nas nossas lutas e ativi-
dades”, contou. O casal Mari-
no Júnior e Maria do Carmo 
Silva, membros do MAB, tam-
bém receberam a comenda re-
presentando o movimento.

O evento foi encerrado 
com a fala de agradecimento 
do irmão mais velho de Dom 
Luciano, o reitor da Universi-
dade Cândido Mendes, Cân-
dido Mendes de Almeida. 
“Hoje eu diria, Luciano é san-
to súbito, vamos dizer assim, 
amarrado como mensagem, 
sempre estava a serviço do 
outro. E tudo que fazia, fazia 
com o sorriso e que jamais 
vamos esquecer a sua doçura”, 
ressaltou.
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GIRO RÁPIDO

DIZER O TESTEMUNHO
O segundo volume do livro “Dizer o Testemunho”, fruto de 

uma parceria da Faculdade Arquidiocesana de Mariana (FAM) e 
a Editora Paulinas, foi lançado na noite dessa quinta-feira, 25 de 
agosto, no auditório da FAM em Mariana. A obra reúne artigos 
escritos por Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, que foram 
publicados pelo jornal Folha de São Paulo entre janeiro de 1988 
a dezembro de 1992. O lançamento fez parte da programação da 
Semana Acadêmica Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. 
Os padres Edmar José da Silva e Edvaldo Antônio de Melo fo-
ram os organizadores da obra.

COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE 
Cerca de 100 pessoas participaram do 30° Encontro Arqui-

diocesano de CEBs. O trem da CEBs foi ganhando forma e força 
em Itabirito, Região Pastoral Mariana Norte, entre os dias 26 e 
28 de agosto. Com o tema “Casa Comum: Desafio no Campo e 
na Cidade” e o lema “Criação de Deus: Dever e Direito de to-
dos” as reflexões e debates seguiram sob a assessoria do padre 
Antônio Claret. Para o anfitrião do encontro, padre Edmar José 
da Silva, receber o evento é uma grande alegria. “O número 30 
representa muito na caminhada da CEBs e para nós da paróquia 
de São Sebastião é uma alegria poder acolher pessoas de todas 
as regiões da Arquidiocese para esse encontro tão significativo. 
Afinal, a Igreja é toda CEBs, ou seja, a Igreja é toda comunidades 
eclesiais de base. Ou a gente trabalha em pequenas comunidades 
ou não conseguimos ser Igreja”, disse padre Edmar.

SEMANA ACADÊMICA
Celebrando os 10 anos de falecimento do seu fundador e ide-

alizador, a Faculdade Arquidiocesana de Mariana Dom Luciano 
(FAM), em parceria com o Instituto de Teologia do Seminário 
São José, promoveu a Semana Acadêmica Dom Luciano Pedro 
Mendes de Almeida. O evento, que começou no dia 22 de agosto 
e terminou no dia 26, propôs um dialogo em torno do itinerário 
histórico, espiritual, filosófico e teológico de Dom Luciano. Fo-
ram tratados os temas “Espiritualidade inaciana no itinerário de 
um santo”, “Filosofia e política no pensamento do Prof. Luciano 
Mendes” e “Caridade e justiça em Dom Luciano”.

Rumo ao 6º Fórum Social pela Vida
Já estamos em contagem 

regressiva para o próximo fó-
rum social da Arquidiocese 
de Mariana. Menos de dois 
meses nos separam de seu iní-
cio marcado para o dia 27 de 
outubro, se estendendo até o 
dia 30 de outubro.

A partir da segunda quin-
zena de agosto as inscrições 
foram abertas, sendo que as 
vagas foram distribuídas às 
regiões pastorais da arquidio-
cese. As quatro maiores regi-
ões receberam, cada uma, 200 
vagas e a região centro, por ser 
menor em área e população, 
100 vagas.

Orientamos que as regi-
ões pastorais motivem as pa-
róquias no preenchimento 
destas vagas, contemplando 
lideranças das pastorais so-
ciais, membros dos conselhos 
paroquiais de pastoral, dos 
movimentos, organismos e 
entidades sociais, sindicatos, 
dos conselhos municipais de 
direitos e dos serviços públi-
cos ligados, sobretudo, à área 
social.

As muitas equipes, cons-
tituídas em razão do fórum, 
têm se desdobrado em reuni-
ões e iniciativas para que este 
evento aconteça conforme o 
esperado, ajudando-nos no 
compromisso com a vida e a 

esperança, à luz da dimensão 
social da evangelização.

Entre os destaques deste fó-
rum, citamos a maior integra-
ção com as comunidades paro-
quiais da cidade de Conselhei-
ro Lafaiete que receberão, cada 
uma, parte dos delegados ins-
critos nas frentes de interven-
ção do fórum para o trabalho 
das oficinas temáticas.

Outro destaque é o encon-
tro com os eleitos das eleições 
municipais de outubro. Desde 
já estamos convidando prefei-
tos, vice-prefeitos e vereado-
res dos municípios da Arqui-
diocese de Mariana para um 
grande encontro agendado 
para o Colégio Nazaré, em 
Conselheiro Lafaiete, no dia 
28 de outubro, a partir das 
14h. Esperamos contar com 
uma grande representação, 
saudar os eleitos, ouvi-los em 
suas demandas e transmitir a 
eles nossas esperanças e preo-
cupações na gestão municipal 
para os próximos anos.

Por fim, destacamos, igual-
mente, a Romaria do Servo de 
Deus dom Luciano Mendes, 
marcada para acontecer no 
dia 30 de outubro, domingo, 
saindo, em caminhada festiva, 
da Praça do Cristo, perto da 
Igreja de Santa Efigênia, em 
Conselheiro Lafaiete, a partir 

das 8h em direção ao Santuá-
rio/Basílica do Sagrado Cora-
ção de Jesus. À chegada, pelas 
11h, teremos a Concelebração 
Eucarística.

Esperamos para esta ce-
lebração a presença de toda 
a Arquidiocese de Mariana. 
Estamos pedindo que as pa-
róquias se façam representar 
com, pelo menos, um ônibus. 
Organize sua caravana e venha 
participar conosco.

Outras iniciativas diocesa-
nas se colocam na perspectiva 
do fórum, como: o Roteiro de 
Reflexão do mês de agosto, o 
Encontro arquidiocesano das 
CEB’s e o Grito dos Excluídos. 
As cartilhas em preparação ao 
fórum foram enviadas às regi-
ões para serem refletidas pelos 
inscritos para o 6º fórum so-
cial. Os cartazes já chegaram 
às comunidades. Intensificam-
-se as reuniões das equipes 
específicas, da coordenação e 
assessoria e das equipes locais, 
em Lafaiete, cidade que acolhe 
o próximo fórum social.

Nosso coração se enche 
de esperança, a expectativa é 
grande. À luz da fé, compro-
metidos com a cidadania, pro-
clamamos a vida em primeiro 
lugar.

Pe. Marcelo M. Santiago

As sugestões e conside-
rações recebidas das Regiões 
Pastorais da Arquidiocese de 
Mariana para o texto base do 
Projeto Arquidiocesano de 
Evangelização (PAE) foram 
apresentadas ao Conselho 
Arquidiocesano de Pastoral 
(CAP) em reunião realizada 
no dia 25 de agosto, em Ma-
riana.

“O instrumento de traba-
lho, em vista, do novo Projeto 
Arquidiocesano de Evangeli-
zação foi muito bem recebi-
do, estudado e avaliado pelas 
comunidades, paróquias e re-
giões. Vieram contribuições 
significativas, que não mudam 
a essência da proposta, mas a 
aperfeiçoa, a enriquece. Ago-
ra, o CAP tem a missão de 
avaliar as emendas que foram 
feitas e propor ainda sugestões 
para que cheguemos à reda-
ção final, que será apresen-
tada à assembleia de pastoral 
diocesana. É a assembleia que 
poderá avaliar e definir o tex-
to, para que ele possa ser pu-
blicado como o novo Projeto 
Arquidiocesano de Evangeli-
zação”, explica o coordenador 

Alterações no texto base do PAE são apresentadas no CAP
arquidiocesano de pastoral, 
padre Geraldo Martins.

O Conselho Arquidiocesa-
no, de posse deste texto com 
as emendas, vai ler e dar as 
suas sugestões. A versão final 
será apresentada e votada na 
Assembleia Arquidiocesana 
de Pastoral, marcada para os 
dias 25 e 26 de novembro.

Projeto de Evangelização da 
Juventude

Outro ponto apresentado 
na reunião foi o Projeto Ar-
quidiocesano de Evangeliza-
ção da Juventude. Lançado 
no Jubileu da Juventude, este 
texto será estudado por todos 
os movimentos e pastorais da 
Igreja particular de Mariana. 

“Ele acaba de ser publicado 
pela Editora Dom Viçoso. E o 
que nós pedimos foi que os vi-
gários episcopais assumissem 
toda a coordenação do estudo 
na sua região”, afirma padre 
Geraldo.

A coordenação arquidio-
cesana enviará um exemplar 
para cada paróquia. Os inte-
ressados em adquirir outras 
unidades devem entrar em 

contato com a Editora Dom 
Viçoso.

Novos membros do CAP
Esta foi a primeira reunião 

do Conselho Arquidiocesano 
de Pastoral com seus novos 
membros, nomeados no mês 
de julho. Na abertura, o vi-
gário geral da arquidiocese, 
monsenhor Celso Murilo de 

Souza Reis, contou que havia 
conversado com o arcebispo, 
Dom Geraldo Lyrio Rocha. 

“Eu falei ao telefone com 
Dom Geraldo e ele mandou 
um abraço a todos do conse-
lho, além de lembrar que essa 
é a primeira reunião com os 
novos vigários episcopais e 
outros que estão participando 
pela primeira vez, como as-

sessores ou representantes das 
várias pastorais. E é com mui-
ta alegria que eu transmito a 
notícia de que a recuperação 
de Dom Geraldo está sendo 
progressiva. Hoje ele está bas-
tante feliz, tanto pela evolução 
de sua recuperação, quanto 
pela saudação que ele recebeu 
do Papa Francisco”, ressaltou 
monsenhor Celso. 
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Seu voto estará concluído quando 
a urna emitir um sinal sonoro mais longo 
e a tela exibir a mensagem FIM.FIM

Para votar
em branco,

pressione 
a tecla BRANCO 
e depois em 
CONFIRMA. 

Ao digitar e confirmar um número 
de candidato ou partido que não existe, 
o seu voto será anulado.

CONFIRA BEM 
O SEU VOTO
CASO VOCÊ DIGITE 
ALGUM NÚMERO 
ERRADO, pressione CORRIGE e você 

poderá começar de novo.

para
vereador

para
PREFEITO

Em seguida, você vota para prefeito. 

São apenas dois dígitos. 

A tela mostrará os dados do candidato 

e do vice. Confira o seu voto 

com atenção e pressione CONFIRMA.

Você vota primeiro para vereador. 
Para esse cargo, são cinco dígitos. 
Após conferir o nome, a foto
e o número, pressione CONFIRMA.

Se quiser votar na legenda, 
aperte os dois dígitos do número 
do partido e depois em CONFIRMA.

1 2 Siga o 
passo a passo
e facilite 
o seu voto.

ao chegar 
na seção 
apresente
o título
de eleitor e
um documento 
oficial
com foto

#seuvotosuavoz

1.º TURNO: 02/10/2016
(DOMINGO), DAS 08H ÀS 17HJUSTICAELEITORAL.JUS.BR 

Acesse o TRE do seu estado em
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As eleições municipais estão aí. Mais uma vez, o povo 
brasileiro terá a responsabilidade de escolher prefeitos e 
vereadores em 5568 municípios espalhados pelos esta-
dos do Brasil. Em meio a uma enxurrada de denúncias 
de corrupção e ao descrédito dos políticos, mais de 144 
milhões de pessoas estão aptas a votar. O maior número 
de eleitores registrado em toda a história do país, segundo 
dados do Tribunal Superior Eleitoral. Em Minas Gerais 
são mais de 15 milhões de eleitores, a maioria mulheres, 
em 853 municípios. 

Um cenário de escalas gigantes e que dependendo 
do desfecho, é capaz de mudar a história de muita gen-
te. Mudança que só será possível com a participação 
de todos. Segundo o bispo auxiliar de Belo Horizonte e 
presidente da Comissão para Acompanhamento da Re-
forma Política, dom Joaquim Mol, o eleitor deve parti-
cipar do antes, durante e depois das eleições. “Aumen-
tar a participação popular é fundamental. Os eleitores 
se contentam — e os políticos ficam contentes — em 
participar apenas elegendo os políticos. É preciso, da 
parte do eleitor, procurar, interessar-se, fazer questão 
de ser cidadão consciente, participativo. Já imaginaram 
se o povo acompanhasse e participasse da política, da 
cultura, das questões sociais como acompanham e par-
ticipam, por exemplo, do futebol? Tudo indica que se-
ríamos mais vitoriosos e os maus políticos e as políticas 
ruins seriam perdedoras”, explica dom Joaquim. 

Ainda segundo o bispo, a participação é a base fun-
damental da democracia. “Não há democracia sem 
participação popular, que vai além da eleição. A partir 
dessa convicção, a Igreja tem oferecido vários meios de 
formação da consciência política e cidadã. Além das 

Eleições 2016: a hora da escolha certa
cartilhas, que normalmente são utilizadas por grupos 
organizados em comunidades, são publicados textos 
mais profundos, são editados pequenos vídeos de 5 a 7 
minutos, como os produzidos pelo NESP da PUC Mi-
nas (Núcleo de Estudos Sociopolíticos) e exibidos no 
YouTube, no site da CNBB e em outros sites de Dio-
ceses e Movimentos Sociais, são organizados debates e 
promovidas sabatinas, quando são dirigidas perguntas 
aos candidatos”, explica.  

Um destes materiais, capazes de ajudar a esclarecer 
sobre as eleições e ajudar na hora de escolher o can-
didato, é a cartilha “Eleições Municipais: Resgatar a 
dignidade da política”. A cartilha, editada pelo Centro 
de Pastoral Popular, pode ser adquirida pela internet e 
contem sete encontros temáticos com reflexões sobre 
o cotidiano e as orientações da Igreja. “A cartilha quer 
ajudar a conscientizar sobre o papel da governança, a 
importância da participação de todos os cidadãos para 
evitar a corrupção, estimular a participação popular, 
cobrar parcerias nos diversos setores do poder público 
para que a democracia se consolide e que a fidelidade 
de quem governa seja a marca registrada nos municí-
pios”, afirma o bispo de Caçador (SC) e presidente da 
Comissão Episcopal para o Laicato da CNBB, dom Se-
verino Clasen.

Sistema político
Algumas mudanças foram definidas no processo 

eleitoral deste ano. A mais marcante é a proibição de 
doação de empresas para as campanhas eleitorais. Se-
gundo dom Joaquim Mol, é um bom começo mas há 
necessidade urgente de reformas ainda mais profundas. 

“O sistema político precisa ser reformado profun-
damente porque ele está obsoleto e sobretudo, viciado. 
Dentre muitas mudanças, consideramos algumas prio-
ritárias:

1. É preciso praticar o que foi aprovado pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF) com o empenho de muitas 
pessoas: a proibição de doação de empresas (pesso-
as jurídicas) para campanhas eleitorais, porque estas 
“doações”, na realidade, representam financiamentos 
que serão cobrados e multiplicados muitas vezes, pos-
teriormente. Esta é uma das principais portas da cor-
rupção, conforme temos visto há muitas décadas em 
nosso País. 

2. Ainda neste aspecto, o afastamento do poder eco-
nômico das eleições possibilitará algo que é necessário 
à democracia representativa, a saber: que pessoas com 
pouco poder econômico sejam candidatas e possam se 
eleger, abrindo, desse modo, a possibilidade para que  
comunidades e segmentos marginalizados na socieda-
de tenham representantes nas diversas esferas do exer-
cício do poder. 

3. É muito importante que mais mulheres exerçam o 
poder político, porque elas são a maior parte dos eleito-
res, embora sejam representadas por menos de 10% dos 
políticos. As mulheres, de modo geral, têm uma contri-
buição peculiar que só elas podem oferecer. 

4. Será um alto salto de qualidade se conseguirmos 
votar em “projetos” que contenham ideias, soluções, 
ações de desenvolvimento. Escolhido o projeto, aí sim, 
vota-se nas pessoas que o colocarão em prática. Esta-
mos viciados em eleger pessoas sem projeto algum ou 
em projetos não ditos, o que é pior ainda”.



JORNAL PAS  ORALSETEMBRO | 2016 7profecia

A mensagem da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) para as eleições de 2016 co-
meça com a citação do lema da Campanha da 

Fraternidade (CF) desse ano.“Quero ver o direito brotar 
como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca” 
(Amós 5,24).

A Bíblia trabalha muito com a palavra “direito”. Direi-
to é o que é justo: “o que é direito escolhamos para nós” 
(Jó 34,4). Direito é o correto, é o certo, é o que conduz à 
vida, não que tem aparência de vida. Gritar na Assem-
bleia Legislativa o nome de Deus e prejudicar a metade 
do povo pobre de uma Nação é uma heresia: “Há cami-
nhos que parecem retos, mas acabam levando para a 
morte” (Pv 16,25). “Deus ama a justiça e o direito e o seu 
amor enche a terra” (Sl 33/32,5). 

Deus disse: “Quero ver o direito brotar como fonte 
e correr a justiça qual riacho que não seca”. Deus quer 
e nós também queremos. Queremos o que é direito, o 
que é justo. Mas... amamos a justiça? Amamos o direito? 
O amor do Senhor enche a terra. Por que esvaziamos a 
terra de amor? 

O grande cientista Albert Einstein dizia que “se um 
dia você tiver que escolher entre o mundo e o amor, 
lembre-se: se escolher o mundo fi cará sem amor, mas se 
escolher o amor, com ele conquistará o mundo”. S. João 
disse que “Deus é amor” (1Jo 4,16). Jesus é Deus. Ele se 
fez gente igual à gente por amor, viveu por amor, deu 
a vida por amor. Ele apareceu e desapareceu por amor, 
para encher a terra de amor. Diz o Evangelho que ele veio 
para os seus, mas os seus não o receberam (cf. Jo 1,11). 
Jesus foi um grande político partidário. Ele sempre to-
mava o partido do fraco, do marginalizado, de discrimi-
nado, do excluído. A Igreja, para ser fi el a Jesus, não deve 
ter nenhuma sigla partidária, mas estar sempre do lado 
daqueles e daquelas que foram os preferidos de Jesus.  

O mundo da política está muito desacreditado. Po-
rém, o povo continua se expondo à decepção. Por falta 
de caridade, por falta de amor ao próximo, as pessoas se 
deixam ser tratadas como objeto de compra e venda. O 
político verdadeiro jamais aceita ser assediado por elei-
tor corrupto: vender ou comprar o voto é uma grave cor-
rupção. Quem ama seu Município, seu Estado, seu País 
não negocia o voto. Só teremos governos honestos nos 
vários níveis, quando formos eleitores honestos. 

Tenho 67 anos. Desde criança vejo as brigas políticas. 
Os pais não conseguiram educar seus fi lhos para a cida-
dania, para a responsabilidade diante do bem comum. 
Hoje, com tantas lições, ainda não aprendemos a viver 
como gente, como cidadão responsável no momento de 
companhas eleitorais e, principalmente, na hora de votar. 

Certa vez, dez dias após o prefeito ter tomado “posse” 
da prefeitura, alguém que havia trabalhado muito para a 
sua eleição, o procurou e lhe disse que estava esperando 
o emprego que ele prometeu. O novo prefeito foi direto: 
“Eu lhe dei um bom dinheiro para você trabalhar para 
mim. Estamos kits: não lhe devo nada. Passe bem!” Essa 
não é apenas uma experiência isolada. Infelizmente este 
fato se repete mais vezes a cada eleição, do que o número 
de municípios brasileiros: 5.578. Quais serão as próxi-
mas vítimas? 

É hora de se despertar, de abrir os olhos e se portar 
como gente crescida, que sabe discernir entre o bem e o 
mal (cf. Dt 30,15.19). “Se você é neutro em situações de in-
justiça, você escolhe o lado do opressor” (Desmond Tutu). 
Ninguém fi ca indiferente. Não é possível. Melhor que fi -
xar-se num passado bom, ou lamentar um presente ruim, 
é olhar corajosamente para frente e lutar alegremente por 
um futuro melhor, pois “um outro mundo é possível”; um 
outro município é possível. Cuidado, “porque a raiz de to-
dos os males é o amor ao dinheiro” (1Tm 6,10).

Você é responsável por quem
 for eleito

Pe. Luiz Faustino dos Santos
Miranda do Norte, MA

Eleições 2016: a hora da escolha certa
Propaganda eleitoral

No processo eleitoral deste ano foram promovidas também mudanças no que diz respeito 
à propaganda eleitoral. Menos tempo de TV e um período de campanha mais curto po-
dem mudar o perfi l dos candidatos eleitos. É o que acredita a jornalista, cientista social e 
professora do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, Hila Rodrigues. 
“Acho que haverá um impacto no perfi l dos candidatos eleitos. A rigor, com uma campanha 
mais curta, o candidato vai ser obrigado a simplifi car o ‘recado’ que precisa dar ao eleitorado 
para apresentar suas propostas de atuação. Mais que isso: na prática, esse candidato terá, por 
exemplo, menos tempo para ouvir o cidadão comum e para debater qualquer problema com 
as comunidades. Não saberia dizer que efeito isso pode ter na qualidade dos políticos eleitos. 
Mas certamente os eleitores talvez tenham menos oportunidade de ouvir ou de interagir com 
esse candidato”, explica a professora.

Mesmo crendo na mudança do perfi l dos eleitos, Hila Rodrigues acha que nas eleições 
municipais, os candidatos estão mais próximos dos eleitores, o que pode compensar o pou-
co tempo de tv e de campanha. Mesmo assim, ela acha que o mais importante é conhecer 
bem a cidade onde mora e seus problemas. “Nas eleições municipais, o cidadão não de-
pende tanto da TV e do rádio para acompanhar os candidatos. No âmbito da cidade, todo 
mundo está mais próximo. Além disso, as pessoas que se arriscam numa eleição em um 
determinado município costumam fazer isso exatamente porque se julgam conhecidas da 
população local. Mas o fato é que, para se informar bem sobre cada candidato, não basta 
acompanhar de perto o que essa pessoa anda fazendo e dizendo. É preciso, sobretudo, 
estar igualmente informado sobre as reais necessidades do município, sobre as carências 
da região, sobre tudo o que pode ser melhorado. Somente sabendo disso somos capazes de 
avaliar se as propostas de um determinado candidato estão de acordo com as verdadeiras 
necessidades da cidade”, enfatiza a professora.

A professora Hila Rodrigues sugere ainda que todos tenham uma atitude mais proativa em 
relação à política com o objetivo de buscar o bem comum.“A política, ao contrário do que mui-
tos pensam, envolve a capacidade de negociar e estabelecer acordos para o bem coletivo, o bem 
para uma sociedade inteira – uma sociedade que precisa ser mais justa e menos desigual. Isso 
é uma coisa importante e não podemos perder as esperanças. É preciso procurar alguém em 
quem valha a pena votar, é preciso estabelecer um diálogo com essa pessoa, é preciso querer 
bem a cidade onde você vive. E participar como cidadão. Não basta eleger alguém. É preciso 
cobrar do candidato em quem você votou, é preciso fi scalizar e denunciar o que estiver erra-
do. O eleitor que quer um político sério precisa ser sério também. Como chamar um governo 
de corrupto, por exemplo, se você providenciou um “gato” para não pagar a conta de luz? Se 
sonega impostos? Se tenta enganar o poder público? Se desperdiça água? O eleitor precisa ser 
consciente dos seus atos e precisa contribuir para a construção de uma cidade onde vale a pena 
viver”, fi naliza.

Sites com informações sobre as eleições:
- www.tse.jus.br
- www.eleicoes2016.com.br
- www.cnbb.org.br
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O Papa Francisco enviou uma 
longa vídeo-mensagem aos bispos do 
Continente Americano, que celebra-
ram, de 27 a 30 de agosto, em Bogotá, 
na Colômbia, o seu Jubileu da Mise-
ricórdia. 

As 22 Conferências Episcopais dos 
Países da América Latina juntamente 
com os Estados Unidos e Canadá, 
estiveram reunidas no Congresso da 
Misericórdia, cujo tema foi “Que um 
vento impetuoso de santidade acom-
panhe o Jubileu Extraordinário da 
Misericórdia em toda a América”. O 
evento foi promovido pela Pontifí-
cia Comissão para a América Latina 
(CAL) e pelo Conselho Episcopal das 
Igrejas Latino-americanas (CELAM).

O Papa recordou que “o mundo 
precisa de pastores que saibam tratar 
os outros com misericórdia, porque 
esta atitude pode mudar o coração 
das pessoas e deve ser o centro pro-
pulsor de toda ação pastoral e missio-
nária”.

Neste sentido, Francisco pergun-
tou, “qual é a doutrina segura para 
os cristãos”? E responde dizendo: “é 
simples: ser tratados com misericór-
dia”. Citando as palavras do apósto-
lo Paulo, “Ele usou de misericórdia 
para comigo”, o Santo Padre falou da 
confiança que Deus tem no homem. 
Longe de ser uma ideia, um desejo, 
uma teoria, uma ideologia, a miseri-

córdia é um modo concreto de tocar 
a fragilidade, de interagir com os ou-
tros, de aproximar-se uns dos outros. 
E acrescentou:

“É uma maneira concreta de se 
aproximar das pessoas quando elas 
se encontram em dificuldade. Trata-
-se de uma ação que nos leva a tratar 
bem as pessoas, a entender as suas vi-
das, a procurar dar um alívio nas suas 
vidas; uma ação baseada na esperança 
de mudança, confiança no aprendiza-
do e no progresso, sempre à busca de 
novas oportunidades. Por isso, todo 
o gesto praticado com misericórdia 
desperta sempre a criatividade”.

Citando a parábola do “Filho pró-

digo”, Francisco recorda que quando 
o filho mais velho se escandaliza pela 
ternura e o abraço do pai ao filho 
mais novo, isto acontece porque so-
mos invadidos por uma lógica sepa-
ratista, que leva a dividir a sociedade 
em bons e maus, santos e pecadores. 
E o Papa explicou: “A misericórdia 
não é uma teoria que pode ser manu-
seada: ‘Agora é moda falar de miseri-
córdia no Jubileu; então vamos seguir 
a moda’. Não. A misericórdia é uma 
história composta de pecados, que 
deve ser recordada. Por isso, ‘Deus 
nos trata com misericórdia”.

Logo, toda a ação da Igreja, em 
todos os níveis, afirma Francisco, se 

Papa Francisco envia mensagem 
aos bispos americanos

baseia no saber testemunhar a mise-
ricórdia divina. Se na nossa pastoral 
falta a misericórdia tudo é vão. Na 
realidade, “somos missionários da 
misericórdia”. Num mundo ferido, 
devemos promover, estimular e em-
pregar a pedagogia da misericórdia. E 
o Papa concluiu dizendo: “Devemos 
aprender, com o Mestre, a tratar os 
outros com misericórdia; ser próxi-
mos dos descartados pela sociedade; 
aprender a dar a mão a quem cai, sem 
medo dos comentários dos outros; 
melhorar os caminhos da esperança, 
que fazem brilhar a misericórdia”.

Com informações 
da Rádio Vaticano

Papa Francisco reza pela 
recuperação de dom Geraldo

O papa Francisco enviou, no dia 24 de agosto, uma mensagem dizen-
do que está rezando pela recuperação da saúde do arcebispo de Mariana 
(MG), dom Geraldo Lyrio Rocha, internado no Hospital Madre Teresa, 
em Belo Horizonte (MG), desde o dia 4 de agosto. A mensagem foi trans-
mitida pelo secretário da Congregação para os Bispos, dom Ilson de Jesus 
Montanari, que falou por telefone com dom Geraldo.

Emocionado, o arcebispo de Mariana agradeceu a dom Ilson pelo tele-
fonema e disse que o gesto do papa Francisco “manifesta deferência não 
só à sua pessoa, mas também à arquidiocese de Mariana”. 

O Conselho Episcopal Pastoral 
(Consep) da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) aprovou, 
no dia 24 de agosto, nota em defesa 
da Lei da Ficha Limpa. No texto, os 
bispos rejeitam toda e qualquer tenta-
tiva de desqualificar a lei, que “é re-
sultado da mobilização popular e que 
expressa a consciência da população 
de que, na política não há lugar para 
corruptos”. 

Confira, abaixo, a nota na íntegra:

Nota da CNBB em defesa da Lei da 
Ficha Limpa

O Conselho Episcopal Pastoral 
da Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil-CNBB, reunido em 
Brasília-DF, nos dias 23 e 24 de agos-
to, vem reafirmar a importância da 
Lei 135/2010, a Lei da Ficha Limpa, 
rejeitando toda e qualquer tentati-
va de desqualificá-la. Resultado da 
mobilização popular que coletou 1,6 
milhões de assinaturas, a Lei da Fi-
cha Limpa expressa a consciência da 

CNBB divulga nota em defesta da Lei da Ficha Limpa
população de que, na política, não há 
lugar para corruptos.

Tendo sua constitucionalidade 
confirmada pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) que, em 2012, votou 
favoravelmente pelas Ações Declara-
tórias de Constitucionalidade (ADC 
29 e 30), a Lei da Ficha Limpa insere-
-se no rol das leis mais importantes 
no combate à corrupção eleitoral e 
na moralização da política. Respal-
dada por grandes juristas e aprovada 
pelo Congresso Nacional, ela atesta a 
sobriedade de quem a propôs de for-
ma que atacá-la ou menosprezá-la é 
enfraquecer a vontade popular de lu-
tar contra a corrupção.

Recebemos com perplexidade a 
decisão do STF que reconhece a ex-
clusividade das Câmaras Municipais 
para julgar as contas dos prefeitos 
em detrimento da competência dos 
Tribunais de Contas. Na prática, isso 
significa o fim da inelegibilidade dos 
executivos municipais mesmo que 
tenham suas contas rejeitadas pelo 
Tribunal de Contas. Trata-se de um 
duro golpe contra a Lei da Ficha 
Limpa o qual favorecerá o fisiologis-

mo político e a corrupção, conside-
rando o poder de barganha que pode 
haver entre o executivo e o legislativo 
municipais.

Conclamamos a população, legí-
tima autora da Lei da Ficha Limpa, 
a defendê-la de toda iniciativa que 
vise ao seu esvaziamento. Urge não 
dar trégua ao combate à corrupção 
eleitoral e a tudo que leve ao desen-
canto com a política cujo objetivo é a 
justiça e o bem comum, construído 
pacífica e eticamente.

Brasília, 24 de agosto de 2016.
Dom Sergio da Rocha

Arcebispo de Brasília, DF
Presidente da CNBB

Dom Murilo S. R. Krieger
Arcebispo de S. Salvador 

da Bahia, BA
Vice-Presidente da CNBB

Dom Leonardo Ulrich Steiner
Bispo Auxiliar de Brasília-DF

Secretário-Geral da CNBB
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Para refl etir com seu grupo ou equipe pastoral

1. Em sua comunidade existe algum trabalho pastoral em favor 
dos enfermos? O que fazer para que isso aconteça?

2. O que você, como cristão/ã, tem feito para vivenciar, em sua 
comunidade, essa obra de misericórdia?

Esta quinta obra de misericórdia nos 
chama a atenção para a realidade de so-
frimento de tantos de nossos irmãos e 
irmãs, que necessitam de nossa presença 
junto a eles na assistência física, espiri-
tual e oferecendo nossa companhia e so-
lidariedade na dor.

A doença, considerada em si, é uma 
consequência natural do desequilíbrio 
ou desgaste dos órgãos e humores que 
constituem o corpo humano. Decorre, 
pois, do fato de ser o corpo um compos-
to de elementos sujeitos a sofrer desa-
justamento entre si. A possibilidade de 
adoecer é, assim, inerente ao conceito 
mesmo de natureza humana. (Dom Es-
têvão Bettencourt). Por doentes, pode-
mos compreender aqueles que estão em 
seu leito de dor, padecendo do corpo; os 
idosos, que não têm mais a mesma dis-
posição física de antes; os doentes men-
tais, os dependentes químicos e outros. 
Assisti-los consiste em oferecer, além de 
recursos físicos e terapêuticos necessá-
rios, a assistência religiosa e espiritual, 
junto a eles e às suas famílias. É resgatar 
a sua dignidade e colocar em prática a 
palavra de Jesus: “estive enfermo e fostes 
me visitar” (Mt. 25,36).

Santa Faustina deixou um vasto tes-
temunho espiritual sobre o sofrimento e 
a doença física. Dizia: “Naquele que sofre 
devemos ver Jesus crucifi cado, e não um 
parasita ou um peso para a congregação. 
A alma que sofre submetendo-se à von-
tade de Deus atrai mais bênçãos divinas 
para o convento, do que todas as almas 
que trabalham... Pobre da casa que não 
tem irmãs doentes! Deus muitas vezes, 
concede mais e grandes graças em consi-
deração às almas sofredoras e afasta mui-
tos castigos unicamente em consideração 
a elas.” (Diário, 1268).Os doentes, idosos 
e sofredores em nossa casa, atraem para 
toda a família muitas graças de conver-
são e libertação. Eis uma motivação para 
nos dedicarmos a eles.

A enfermidade na Bíblia
A Bíblia, em suas primeiras páginas, 

apresenta a origem do mal e do sofri-
mento, sem qualquer participação de 
Deus. Ao longo da caminhada do povo, 
novas ideias foram sendo concebidas a 
respeito da doença e do sofrimento. A 
doença passou a ser vista como conse-
quência do pecado e da desobediência 
à lei de Deus, tomando um caráter re-
ligioso.

Houve um tempo em que recorrer ao 
médico para buscar a cura era falta de 
fé em Deus. É o que se vê no Segundo 
Livro das Crônicas (2 Cr. 16,12), que de-
nuncia o rei Asa por não ter recorrido 
ao Senhor, mas ter procurado médicos 
e ter morrido rapidamente. O Eclesi-
ástico considera a doença como o pior 
de todos os males (Eclo 30, 17), um mal 
que faz perder o sono (Eclo. 31,2). No 
Segundo Livro de Samuel, a cura das 
doenças deveria ser obtida, em primei-
ro lugar, pela oração (2Sm. 12, 15-23). 
Vários salmos se referem ao doente que 

suplica a Deus a cura. 
Contudo, não se poderia dizer que 

a moléstia é sempre consequência de 
pecado cometido pessoalmente pelo in-
divíduo doente. Era esta crença errônea 
que tornava perplexo o caso de Jó no 
Antigo Testamento: embora devorado 
pela lepra, este justo não tinha consci-
ência de haver gravemente ofendido a 
Deus, como julgavam os seus três ami-
gos. Depois de referir os debates entre 
o enfermo e seus visitantes, o livro de 
Jó dá fi nalmente a ver que Deus pode 
permitir a doença mesmo no homem 
virtuoso, a fi m de comprovar a sua fé e 
libertá-lo das ilusões que a concupiscên-
cia e o mundo inspiram (Dom Estêvão 
Bettencourt).

O Livro do Eclesiástico propõe um 
entendimento diferente em relação à 
doença e à cura: “Se antes recorrer à me-
dicina e aos seus profi ssionais era falta 
de fé no Deus Altíssimo, o Eclesiástico 
considera os médicos, os remédios e a 
ciência como possibilidade de cura que 
vem do próprio Deus e, consequente-
mente, devem ser buscados, quando ne-
cessário” (Frei Carlos Mesters).

No tempo de Jesus ainda reinava a 
mentalidade de que o doente era alguém 
castigado por Deus. “Os seus discípulos 
perguntaram-lhe: Mestre, quem pecou, 
este ou seus pais, para que nascesse 
cego? Jesus respondeu: nem ele nem 
seus pais, mas foi para se manifestarem 
nele as obras de Deus” (Jo 9, 1-3). Os 
Evangelhos relatam momentos em que 
Jesus acolhe, atende, socorre e cura os 
doentes. Às    vezes eram levados a Ele 
ao entardecer  (Mc 1,32-34); em outras, 
pediam que Ele fosse até a casa do en-
fermo, como fez o ofi cial que pediu a 
cura do fi lho que estava morrendo  (Jo, 
4, 46-53).   Na casa de Pedro, cura sua 
sogra (Mt 8, 14-15). 

Jesus mostrou que o Amor é que 
Pe. José Geraldo de Oliveira

Presidente Bernardes

vence o mal. Ele, vencedor da mor-
te, está vivo no meio de nós . Digamos 
como São Tomé: ‘Meu Senhor e meu 
Deus’ e o sigamos com disponibilidade 
a prodigalizar a vida pelos irmãos. Que 
sejamos mensageiros de uma alegria 
que não teme a dor, que é a alegria da 
Ressurreição” (Papa Bento XVI).

A missão da Igreja
Jesus quis que aqueles que o seguiam 

continuassem sua missão. “Então os dis-
cípulos partiram e pregaram para que as 
pessoas se convertessem. Expulsavam 
muitos demônios e curavam muitos 
doentes, ungindo-os com óleo” (Mc 6, 
12s). O Senhor ressuscitado confi rma-
va a palavra dos discípulos, através de 
sinais realizados pela invocação do Seu 
nome: “Quando colocarem as mãos so-
bre os doentes, eles fi carão curados” (Mt. 
16,18). Esta é a missão dada à Igreja, con-
tinuadora da obra de Jesus no mundo.

Desde os primeiros séculos a Igreja 
tem um carinho especial pelos doen-
tes, vendo neles o Senhor Jesus. “Está 
alguém enfermo? Chame os sacerdo-
tes da Igreja, e estes façam oração so-
bre ele, ungindo-o com óleo em nome 
do Senhor”(Tg. 5,14). A Igreja oferecia 
não somente o conforto espiritual, mas 
buscava também a cura física: “Pedro, 

porém, disse: Não tenho nem ouro nem 
prata, mas o que tenho eu te dou: em 
nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-
-te e anda!” (At. 3,6).

A Pastoral dos Enfermos é a presen-
ça da Igreja junto aos que sofrem. “É o 
anúncio de que Deus está presente em 
nossa vida, de maneira especial nesse 
momento de fragilidade em que apren-
demos a trabalhar de um outro modo e 
a ser mais contemplativos, além do es-
forço de arrancar o mal pela raiz... Pela 
sagrada Unção dos Enfermos e pela ora-
ção dos presbíteros, a Igreja toda entre-
ga os doentes aos cuidados do Senhor 
sofredor e glorifi cado, para que os alivie 
e salve. Exorta os mesmos a que livre-
mente se associem à paixão e à morte 
de Cristo, e contribuam para o bem do 
povo de Deus” (Dom Orani Tempesta). 

O Papa Francisco, em visita ao hos-
pital pediátrico, na cidade do México, 
lembra a importância da atenção e do 
carinho aos doentes na cura de sua en-
fermidade: “Quero abençoar-vos... a 
todas as pessoas que, não só com me-
dicamentos mas sobretudo com a ‘cari-
nhoterapia’, ajudam para que este tempo 
seja vivido com maior alegria. Tão im-
portante ‘a carinhoterapia’! Tão impor-
tante. Às vezes um carinho ajuda tanto 
a recuperar-se”.

As obras de misericórdia

Dar assistência 
aos enfermos

publico.pt
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11 DE SETEMBRO: 24º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM

Na liturgia da Palavra
Ela nos ensina que aquele que caiu 

tem que ser recuperado, mostrando que 
a misericórdia de Deus restaura as rela-
ções fraternas entre os seres humanos e 
principalmente a relação com Ele. Per-
dão e reconciliação são expressões do 
amor de Deus, que “quer que o pecador 
se converta e viva”. 

O Mistério Celebrado aponta para 
a Páscoa de Cristo, que busca especial-
mente os perdidos, manifestando-lhes o 
amor e a compaixão do Pai, que perdoa 
e reconcilia. 

Sugestões para a Celebração (Não é ne-
cessário executar todos os elementos aqui 
apresentados, nem todos caberão em todos 
os lugares)
1. É importante tomar consciência que 
não celebramos um tema, mas uma pes-
soa, Jesus Cristo. Porém, as celebrações 
da comunidade não podem fi car alheias 
aos temas propostos pela Igreja, para o 
trabalho de Evangelização. No Brasil este 
mês é dedicado à Bíblia (As ressonân-
cias do estudo sobre o Livro de Miquéias 
deverão estar presentes nas celebrações, 
mas, o lugar deste estudo e debate,não é 
a celebração Eucarística)Miquéias, pro-
feta estudado este ano, vê uma longa su-
cessão de injustiças cometidas contra o 
povo, enxerga nestes fatos uma ruptura 
com a “Aliança” e converte-se no profe-
ta que, de forma mais radical e forte vai 
denunciá-las. Sabe ler, a ação de Deus 
na caminhada e qual a metodologia que 
Ele utiliza para levar adiante seu proje-
to. Simples, porém fundamental: Deus 
só confi rma a autoridade daqueles que 
exercem a justiça. A equipe de celebra-
ção pode conjugar estes elementos com 
a liturgia deste domingo. 2. Dia 14 cele-
bramos a exaltação da Santa Cruz, ante-
cipando esta festa, enfeitar uma grande 
Cruz (rústica), que respeitando o tama-
nho e a disposição de cada presbitério, 
pode ser colocada ao lado do altar e ser 
incensada. Entrar com faixas com pala-
vras que tem ressonância com a liturgia 
para serem coladas nos pés da cruz (por 
ex: ganância, alcoolismo, drogas, inveja, 
corrupção, angustia, divisão, opressão, 
raiva etc.). 3. No lugar do ato peniten-
cial, realizar a aspersão, que pode ser 
feita após a homilia. A versão do salmo 

Vamos celebrar!
51, “Lavai-me, Senhor, Lavai-me” para a 
aspersão (HL3 p. 88-89), gravada no Cd 
da CF 2004, se ajusta bem para este mo-
mento. 4. A proclamação do Evangelho, 
de preferência seja a forma longa. Seria 
muito conveniente que fosse narrado 
pelo padre até o versículo 10.  Após isso, 
um grupo de jovens poderia encenar a 
parábola do Pai misericordioso, tendo o 
ministro que proclama como narrador. 
(É importante ser fi el ao texto bíblico e 
evitar uma teatralização exagerada que o 
sufoque). 5. Nas preces rezar pela paz no 
mundo e pelos que mais sofrem. 6. Nos 
avisos fi nais, a equipe convide a comuni-
dade a trazer na próxima celebração man-
timentos para que a comunidade partilhe 
com os injustiçados. 7. A quinta bênção 
fi nal para o tempo comum, página 526 do 
missal romano.

18 DE SETEMBRO: 25º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM

Na liturgia da Palavra
Através da parábola do administra-

dor, onde Jesus admira sua rápida deci-
são diante de uma urgência e sua esper-
teza em “fazer amigos” que o pudessem 
acolher depois, aprendemos que deve-
mos ter a mesma presteza na busca da 
salvação.

O Mistério Celebrado aponta para a 
Páscoa de Jesus, que nos ensina ter Deus 
e os valores do Reino como absoluto da 
própria existência a ponto de dá-la por 
esta causa. 

Sugestões para a celebração (Não é ne-

cessário executar todos os elementos aqui 
apresentados, nem todos caberão em todos 
os lugares)
1. Como no comentário dos domingos 
anteriores, é importante tomar cons-
ciência que não celebramos um tema, 
mas o Mistério Pascal de Cristo. Porém, 
as ressonâncias do estudo do Livro de 
Miquéias é que deverão estar presentes 
nas celebrações. 2. Valorizar de forma 
simbólica-sacramental a liturgia da Pa-
lavra, fazendo uma procissão festiva com 
Lecionário até o ambão antes da primei-
ra leitura. Valorizar também as procla-
mações, o canto do salmo e a fi delidade 
aos cantos litúrgicos tirados da Bíblia e 
relacionados com as leituras, além dos 
símbolos (incenso, fogo, velas, etc.). 4. A 
primeira leitura, do profeta Amós (con-
temporâneo de Miquéias séc. VIII aC.), 
é uma vigorosa denúncia dos corruptos 
e exploradores dos pobres. A atualidade 
desta leitura exige que aquele que a pro-
clama o faça em tom de severidade e ad-
vertência. 5. Na procissão das oferendas, 
envolver a participação dos que trouxe-
ram donativos, levando-os em procissão 
e depositando-os num local preparado 
(é bom que sejam apresentadas também 
as ações e projetos que são desenvolvi-
dos pela comunidade local, ou então 
apenas de uma pastoral, por exemplo a 
da pastoral da saúde). 6. Na oração do 
Pai-nosso, até o abraço da paz, em sinal 
de unidade, todos são convidados a se 
darem as mãos. 7. Para a bênção fi nal, a 
oração 16 ou sobre o povo, página 233. 
As orientações para este tipo de bênção 
estão à pagina 531 nas rubricas.

25 DE SETEMBRO: 26º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM

Na liturgia da Palavra
Somos interpelados a viver com sabe-

doria o tempo presente, nos fi rmando nos 
bens que não perecem em vista de um fu-
turo melhor para todos. A ganância gera 
abismos, a partilha constrói mundo novo. 
Ao ouvir a história do mau rico e do pobre 
Lazaro, aprendamos a nos sensibilizar com 
o sofrimento e a miséria e, estejamos aten-
tos para o risco que todos corremos de nos 
separarmos a tal ponto de nos perdermos 
para sempre.

O Mistério Celebrado aponta para a 
Páscoa de Jesus, que a comunidade cristã 
assume e por isso se põe a denunciar o 
abismo gerado pela ganância e pelo acú-
mulo de poder. 

Sugestões para a celebração (Não é ne-
cessário executar todos os elementos aqui 
apresentados, nem todos caberão em todos 
os lugares)
1. Neste último domingo de setembro, 
lembrar o dia da bíblia e conjugar os 
elementos do estudo do Livro do profe-
ta Miquéias com a liturgia. 2. A equipe 
de acolhida deve preparar uma acolhi-
da, na qual a pessoa perceba mesmo que 
ela é bem vinda. Entregar na acolhida 
mensagens com versículo da liturgia do 
dia, tipo marcador de pagina ou cartão-
zinho. 3. Quem anuncia o sentido litúr-
gico, para despertar a comunidade para 
a prática da caridade, pode trazer um 
fato real, em que a força da comunida-
de devolveu a vida a alguma pessoa ou 
família. 4. Valorizar de forma simbólica-
-sacramental a liturgia da Palavra, fazen-
do uma procissão festiva com Lecionário 
até o ambão antes da primeira leitura. 
Entrar também todos os ministros da 
palavra da comunidade (onde ainda não 
foram instituídos, os leitores desta cele-
bração) acompanhando o Lecionário, 
com velas acesas e permanecerem junto 
à mesa da Palavra, durante toda a liturgia 
da Palavra. 5. A primeira leitura seja pro-
clamada com forte ênfase. Seria bom um 
leitor ou leitora com voz forte e expressiva 
para manifestar mais claramente essa de-
núncia. 6.  O abraço da paz seja motivado 
como sinal de unidade que manifesta a 
superação dos abismos, promovida pela 
ressurreição de Jesus. 7. Valorização do 
cordeiro de Deus e do gesto da fração do 
Pão Eucarístico. 8. Aproxima-se o tempo 

Imagens: reprodução
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Padre Luiz Cláudio Vieira
Paróquia do Bom Pastor, Barbacena, MG

Vera Maria Moraes Fontes
Paróquia N. Sra da Assunção

Barbacena/MG

Mas, e o que é gritar? 
O dicionário diz que 
a palavra gritar vem 

do latim vulgar critare, do la-
tim quirito, -are, que signifi -
ca chamar, invocar, pedir por 
socorro, protestar, clamar. No 
livro do Gênesis 3, 7, está es-
crito “… Disse mais: “Eu Sou 
o Deus de teus pais, o Deus 
de Abraão, o Deus de Isaac e 
o Deus de Jacó!” Então Moi-
sés cobriu o rosto, porquanto 
temia olhar para Deus. Disse o 
Senhor: “Certamente tenho ob-
servado a opressão e a miséria 
sobre meu povo no Egito, tenho 
ouvido seu clamor, por causa 
dos seus feitores, e sei o quan-
to estão padecendo. Por esse 
motivo desci a fi m de livrá-los 
das mãos dos egípcios e tirá-
-los daqui para uma terra boa e 
vasta, onde mana leite e mel: a 
terra dos cananeus, dos hititas, 
dos amorreus, dos ferezeus, dos 
heveus e dos jebuseus...” Com 
o olhar voltado para a ação 
de Deus podemos crer que o 

evento nacional denominado “Grito dos 
Excluídos” é uma manifestação popular 
carregada de simbolismo, é um espaço de 
animação e profecia, sempre aberto e plu-
ral de pessoas, grupos, entidades, igrejas e 
movimentos sociais comprometidos com 
as causas dos excluídos. 

O Grito é uma descoberta, uma vez 
que agentes e lideranças apenas abrem 
um canal para que o Grito sufocado ve-
nha a público. O Grito brota do chão da 
esperança, do amor ao outro, da busca 
pela justiça, da ação, que gera acertos, do 
bem comum e, encontra naqueles que se 
dispõem a organizar, tamanha sensibili-
dade para que o momento ganhe forma e 
visibilidade e, não seja simplesmente um 
ato público, de “um grupo que quer fazer 
barulho”, como muitos dizem. O Grito 
não tem um “dono”, não é da Igreja, do 
Sindicato, da Pastoral; não é defi nido 
por discursos de lideranças, nem pela 
centralização dos seus atos; por panfl e-
tagens e desordem, o grito é vivido na 
prática das lutas, pois faz-se necessário e 
importante entender que  os momentos 
e celebrações são importantes para for-
talecer o compromisso social. Importan-
te saber que o Grito dos Excluídos teve 

sua origem nas ações do Setor Pastoral 
Social da CNBB, principalmente a partir 
da Campanha da Fraternidade de 1995, 
que abordava o tema que falava da Fra-
ternidade e dos Excluídos. Ele veio tam-
bém como fruto da 2ª Semana Social 
Brasileira, que abordava o tema: Brasil, 
alternativas e protagonistas. 

Podemos considerar a partir da his-
tória que três são os objetivos da mobi-
lização nacional: 1. Denunciar o modelo 
político e econômico que concentra ri-
quezas e condena milhões de pessoas à 
exclusão social; 2. Tornar público, nas 
ruas e praças, o rosto desfi gurado dos 
grupos excluídos, vítimas do desempre-
go, da miséria e da fome; e por último; 3. 
Propor caminhos alternativos ao modelo 
econômico neoliberal, de forma a desen-
volver uma política de inclusão social. 

Neste ano celebramos o  22º grito 
dos(as) excluídos(as). O tema deste ano, 
seguindo os anos anteriores é: “A vida em 
primeiro lugar” e o lema “este sistema é 
insuportável: exclui, degrada, mata”. 

O lema inspira-se no discurso do 
Papa Francisco durante o II Encontro 
Mundial com os Movimentos Popula-
res, ocorrido na Bolívia, em 2015. Nele, 

o Papa conclama a promovermos mu-
danças que transformem este sistema 
capitalista depredador para uma eco-
nomia a serviço da vida e dos povos. 
Acalma o nosso coração rezar  Salmo 10: 
“Tu, Senhor, ouves a súplica dos neces-
sitados; tu os reanimas e atendes ao seu 
clamor”. E também assumir em nosso 
caminhar as belas palavras contidas na 
oração do padre Dirceu Benincá, que 
é uma releitura da oração do Pai Nos-
so: “Pai Nosso que estais na estrada, na 
rua, na favela, debaixo dos viadutos,
desempregado, sem terra, sem espe-
rança, sem dignidade, sem chance…
Santifi cado seja o teu sangue, a tua luta, 
a tua vida…Venha a nós o teu calor, a 
tua sensibilidade e a tua misericórdia…
Seja compreendida e aceita a tua presen-
ça hoje, amanhã, em toda hora e lugar! 
Porque és o Deus dos pobres, dos peque-
nos, dos desvalidos, dos esquecidos, dos 
violentados e excluídos… O Deus que 
mora nos outros e em cada um(a) de nós. 
Que está na roça e na cidade, no céu e na 
terra onde tudo isso acontece”. Amém!

das eleições Municipais, momento de es-
colhermos o (a) prefeito (a), vice-prefeito 
(a) e vereadores (as) de nossa cidade. A 
fé cristã não despreza a atividade política, 
pelo contrário a valoriza e a tem em alta 
estima. Não temos o direito de fi car indi-
ferentes. A indiferença facilita a corrup-
ção e os maus políticos. Seria importante 
uma fala do presidente da celebração so-
bre esta questão nos avisos fi nais (cuidado 
para não se tornar mais uma homilia, ou 
propaganda partidária). 9. A bênção fi nal, 
utilizando a forma de oração sobre o povo, 
segue o texto 2, página 531 do Missal.

2 DE OUTUBRO: 27º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM

Na Liturgia da Palavra
Apresenta-se o pedido: “aumenta-nos 

a fé”, “somos simples servos”. A Fé é nos-
sa fi rme adesão a Deus que é fi el, a pes-
soa que tem uma fé convicta e amadure-
cida, se torna um agente transformador 
de vida. Ou seja, a Palavra acolhida e fe-
cundada no coração da comunidade tem 
com consequência a disponibilidade de 
servir Cristo, colocando-se a serviço dos 
outros, unindo fé e vida.

O Mistério Celebrado nos insere 
na Páscoa da Palavra “que um dia se fez 
Carne”, aderindo à vida humana e, que 
nos ajuda agora, pela adesão ao Reino e 
pelo serviço humilde à vontade de Deus, 
a realizar o mundo novo.

Sugestões para a celebração (Não é ne-
cessário executar todos os elementos aqui 
apresentados, nem todos caberão em to-
dos os lugares)
1. É importante tomar consciência que 
não celebramos um tema e sim o Mis-
tério Pascal de Cristo. No Brasil, este 
mês é dedicado ao tema das Missões. 
As equipes de liturgia devem conjugar 
as ressonâncias das atividades missio-
nárias da comunidade na celebração e 

expressar pelo ato de celebrar, o fato de 
que somos discípulos missionários de 
Cristo. A campanha missionaria deste 
ano nos propõe o tema: cuidar da casa 
comum é nossa missão e o lema: ‘’Deus 
viu que tudo era muito bom...’’(Gn 1,31)  
2. Na procissão de entrada, alguém leva 
a bandeira da Igreja, do Brasil e da sua 
cidade, apresentando a Deus este impor-
tante momento da vida política da nossa 
nação (O respeito para com estes sím-
bolos exigem um local apropriado para 
serem colocado). 3. Após o sentido li-
túrgico, entrar com os símbolos da IAM 
(Infância e adolescência missionária). 
Na mesa da palavra pode colocar fi tas 
com as cores dos continentes. 4. Antes 
da oração Coleta, a assembleia é convi-
dada a apresentar a Deus seus pedidos e 
intenções particulares em silêncio. 5. A 
primeira leitura, em sua primeira parte, 
é uma comovente súplica e em sua se-
gunda parte uma resposta de Deus. Se 
proclamada por dois leitores bem ex-
pressivos, poderia ajudar a comunidade 
a acolher melhor a palavra. 6. 7. “A fé 
nos vem pelos ouvidos”, com uma boa 
motivação, quem preside propõe que 
em silêncio, após a homilia, deixemos a 
palavra de Deus germinar em nossos co-
rações, fazendo brotar a fé em Jesus Cris-
to e no seu Reino. 8. Exaltar a profi ssão 
de fé, herança da fé e sinal de interesse 
pela causa do Reino. 9. As preces da co-
munidade não deixem de mencionar as 

eleições. A resposta das preces pode ser 
acompanhada com o gesto de erguer as 
mãos e cantar: “Creio Senhor, mas au-
mentai minha fé”.10. Na procissão das 
oferendas, junto ao pão e o vinho, trazer 
fl ores e as sementes que os agricultores 
irão semear (onde houver, com a parti-
cipação da EMATER, EMBRAPA, CTA, 
etc.). 11. A bênção fi nal pode ser a II do 
tempo comum, página 525. Para a des-
pedida sugerimos a segunda opção das 
alternativas, à página 505 do missal.

9 DE OUTUBRO: 28º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM

Na liturgia da Palavra
Somos ajudados a refl etir sobre a gra-

tidão. Ensina-nos que o samaritano con-
cluiu o processo de inclusão na comu-
nidade, porque houve da parte de Jesus, 
acolhida, respeito e compaixão, e da parte 
dele, confi ança, busca e gratidão. A Igreja 
será sinal de que o Reino está entre nós e 
deve ser anunciado sem reservas, quando 
nossas comunidades criarem condições 
para que o excluído se encontre novamen-
te com Deus e com os seus.

O Mistério Celebrado aponta para 
a Páscoa de Cristo que restaurou a nos-
sa vida, arrancando-nos da exclusão e 
da morte, tornando-nos acolhedores e 
anunciadores da sua Boa Notícia.

Sugestões para a celebração: (Não é ne-

cessário executar todos os elementos aqui 
apresentados, nem todos caberão em todos 
os lugares)
1. Datas importantes para serem lembra-
das no sentido Litúrgico: 11 de Outubro, 
dia dos portadores de necessidades espe-
ciais. 12 de Outubro, dia de Nossa Senhora 
Aparecida, padroeira do Brasil e dia das 
crianças. 15 de Outubro, dia do professor. 
Fazer também a recordação da vida, com 
uma motivação, para o agradecimento 
da uma cura de alguma doença, ou liber-
tação. 2. A aspersão da comunidade vai 
fazer sobressair o mistério da transforma-
ção pascal que o Cristo opera em nós, so-
bretudo se cantarmos o canto, “Banhados 
em Cristo”. 3. O Hino de louvor pode ser 
acompanhado com uma dança litúrgica. 
Alguns jovens, ao som vibrante do Hino 
do Glória, dançam utilizando incenso e 
pétalas de fl ores. 4. As preces da comuni-
dade podem ser utilizadas como momento 
de agradecimento a Deus. 5. Denuncian-
do nossa mania de pedir sem agradecer, 
valorizar bem os gestos da Liturgia Euca-
rística, “grande ação de Graças”, desde a 
apresentação das oferendas até a doxolo-
gia fi nal, que deve ser cantada de manei-
ra vibrante. 6. Na procissão das oferendas 
pessoas identifi cadas com camisetas de 
suas pastorais, entram com pequenos car-
tazes com o nome de sua Pastoral ou mo-
vimento evangelizador e colam no painel 
ou mural (condizente com o tamanho do 
presbitério e sem sufocar o espaço celebra-
tivo) onde está um cartaz maior dizendo: 
“Muito obrigado, Senhor”.  7. As crianças 
são convidadas a rodear o altar durante a 
oração do Pai-Nosso, ou se a comunidade 
celebra sem padre, durante a louvação. 8. A 
comunidade pode, já neste domingo, fazer 
uma breve homenagem a Nossa Senhora 
de Aparecida. 12. Quem preside abençoa 
as crianças da comunidade (cf. Ritual de 
bênçãos, página 59).

“Este é o nosso Pais, esta é a nossa bandeira, é por amor a esta Patria-Brasil, que a gente segue em � leira... 
é por amor a esta Pátria-Brasil, que a gente segue em � leira”.
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A devoção a Nossa Senhora das 
Graças é forte em uma cidade na re-
gião central da Arquidiocese de Ma-
riana. Catas Altas da Noruega, muni-
cípio de pouco mais de 3.000 habitan-
tes, mas que carrega em sua história a 
marca da fé por uma santa que caiu do 
céu.

Em 1949, o padre Luiz Gonzaga 
Pinheiro chegou à cidade e junto dele 
veio o desejo de celebrar a festa de 
Nossa Senhora das Graças junto com a 
festa de São Gonçalo. A data foi esco-
lhida, 30 de julho, e o padre começou 
os preparativos para a celebração.

“O meu pai sempre falava que o pa-
dre Luiz escreveu para um amigo pe-
dindo uma imagem de Nossa Senhora 
das Graças. Na carta ele colocou todas 
as medidas da santa. Mas o Henrique, 
que era o sacristão, não tinha feito o 
pedido. Tudo estava pronto para as 
comemorações, mas faltava o mais 
importante, a imagem da santa. Como 
o padre sabia que seu pedido não ia 
chegar a tempo, ele preparou o andor 
com uma imagem pequena que ele ti-
nha. Mas no dia da festa uma grande 
surpresa. A imagem de Nossa Senhora 
das Graças caiu do céu”, lembra a apo-
sentada e ministra da Eucaristia, dona 
Ilca Oliveira Carvalho, que nasceu em 
Catas Altas da Noruega e desde pe-
quena já ouvia a história da santa. 

A surpresa que veio do céu
Segundo relatos dos moradores, 

na tarde de 29 de julho de 1949, um 
avião de carga que fazia o trajeto Rio 
de Janeiro (RJ) para Belém (PA) en-
trou em pane. Toda a carga foi jogada 
para fora. Entre os vários objetos arre-
messados estavam três imagens sacras. 
Duas delas se quebraram, menos uma: 
a de Nossa Senhora das Graças.

A história se espalhou rápido, pois 
todos acreditavam que a santa que o 
padre tanto queria havia chegado, mas 
de uma forma diferente, pelo céu. 

“A festa estava marcada para o 
outro dia. Realmente foi um milagre 
receber a santa do céu”, ressalta dona 
Ilca.

Sinais de devoção: 
a Santa que caiu do céu

Tradição por mais de décadas
Décadas se passaram e a tradição e de-

voção a Nossa Senhoras das Graças só au-
mentou na comunidade. Hoje, a imagem 
que caiu do céu fi ca na igreja de Nossa 
Senhora do Rosário e o local onde ela foi 
encontrada, em 1949, recebeu uma gruta. 

Todos os anos a paróquia celebra a 
festa de Nossa Senhora das Graças em 
30 de julho. Mesmo a data dedicada a 
santa sendo o dia 27 de novembro. “Esse 
ano fez 67 anos da nossa devoção por 
Nossa Senhora das Graças e a festa foi 
muito bonita, estava muito cheia e a nos-
sa comunidade se preparou muito bem 
para receber os devotos e peregrinos de 
várias cidades”, conta dona Ilca.

Em 29 de julho de 1999, o Servo 
de Deus, Dom Luciano Mendes de Al-
meida, proclamou ofi cialmente Nossa 
Senhora das Graças como Padroeira 
de Catas Altas da Noruega: “Assim, 
além do Padroeiro São Gonçalo, a quem 
sempre nossa comunidade recorre com 
devoção e confi ança, teremos, agora, a 
alegria de venerar como protetora aque-
la que é Mãe de Deus e nossa, a Senhora 
das Graças. [...]. A nossa Mãe e Senhora 
das Graças confi o, na qualidade de Arce-
bispo de Mariana, a vida de cada paro-
quiano e de toda a cidade de Catas Altas 
da Noruega [...]. Que nesta data de 29 
de julho de cada ano seja especialmente 
cultuada, ao lado do Padroeiro São Gon-
çalo, a Mãe e Senhora das Graças, por 
todo o povo de Catas Altas da Noruega”.

Homenagem a Nossa Senhora 
O difícil de Catas Altas da Noruega 

é encontrar uma pessoa que não tenha 
o nome de Maria das Graças ou de 
Graça. “Seja mulher ou até mesmo ho-

mem, o que mais tem na cidade é gente 
com o nome em homenagem à santa”, 
destaca dona Ilca.

Um eterno sacerdote
Juntamente com a devoção a Nos-

sa Senhora das Graças fi cou na cidade 
um carinho por Padre Luiz, que viveu 
dos seus 48 anos de vida sacerdotal, 
46  em Catas Altas. “O padre Luiz não 
era só um padre, mas sim um homem 
que preocupava com a cidade. Foi ele 
quem colocou luz e água em Catas Al-
tas. Além de fazer outras coisas pela 
comunidade”, afi rma dona Ilca.

Para não se apagar da memória a 
vida de padre Luiz, foi inaugurado em 
1999 um Museu e Arquivo Histórico 
de Catas Altas da Noruega – Memorial 
Padre Luiz Gonzaga Pinheiro, onde é 
possível encontrar objetos e outros per-
tences do sacerdote, além de conhecer 
mais da sua história. Atualmente o es-
paço está fechado para reformas.


