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ARQUIDIOCESE

Arquidiocese acolhe 
seu novo arcebispo

Em clima festa e alegria, a Igreja particular de Mariana acolheu seu sexto arcebispo. 
Dom Airton José dos Santos veio para fazer a vontade de Deus e ocupou a Cátedra Episco-

pal da primeira diocese de Minas Gerais no dia 23 de junho. Milhares de pessoas, vindas 
das várias paróquias e comunidades da arquidiocese, participaram da celebração.
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Despedida
Onze anos se passaram desde que 

aqui cheguei. Guardo no coração a lem-
brança inesquecível daquela tarde de 23 
de junho de 2007, quando assumi o pas-
toreio desta querida Igreja particular de 
Mariana, como sucessor do inesquecível  
Dom Luciano Mendes de Almeida.

Tendo completado 75 anos de idade, no 
ano passado, seguindo as determinações 
canônicas, apresentei ao Papa Francisco 
minha renúncia ao governo pastoral desta 
importante Arquidiocese de Mariana. Com 
benevolência, o Santo Padre acolheu minha 
renúncia e nomeou Dom Airton José dos 
Santos para ocupar a cátedra desta sede pri-
macial de Minas Gerais.

Levo no coração as belas recordações da 
Igreja particular possuidora de rico patri-
mônio histórico, artístico, cultural e mar-
cada por admirável vitalidade apostólica e 
extraordinário dinamismo pastoral. Jamais 
me esquecerei da preciosa colaboração dos 
queridos irmãos presbíteros. Sua amizade, 
seu sentido de comunhão eclesial, sua dis-
ponibilidade em servir, sua ajuda fraterna, 
seu espírito de colaboração, sobretudo nas 
dificuldades que tivemos que enfrentar, e sua 
corresponsabilidade em assumir os desafios 
que nos interpelaram, ficarão para sempre 
gravados em meu coração.  Levo comigo a 
lembrança dos caríssimos diáconos que en-
riquecem nossa Igreja com seu testemunho 
de serviço realizado com humildade, dedica-
ção e amor. Os seminaristas e vocacionados 
ficarão sempre presentes em meu coração 
de pastor. Não me esquecerei dos religiosos 
e religiosas que, com sua presença silenciosa 
e discreta, têm contribuído extraordinaria-
mente não só pelo que fazem em favor des-
ta Arquidiocese, mas também pelo que são 

enquanto consagrados a Deus, no serviço ao 
seu povo santo. Os numerosos cristãos leigos 
e leigas engajados em nossas comunidades e 
paróquias, equipes e ministérios, organismos 
e serviços arquidiocesanos, pastorais especí-
ficas e movimentos apostólicos jamais serão 
esquecidos por mim. Diante do Senhor, me 
recordarei das incontáveis pessoas que têm 
ajudado a escrever as belas páginas da histó-
ria desta Igreja particular. 

Nem tudo me foi possível fazer; muitas 
vezes porque não soube, outras vezes porque 
não pude. Entretanto, sei que conto com a 
compreensão generosa de todos. Tenho cer-
teza de que saberão perdoar minhas faltas e 
defeitos. O Senhor, rico em misericórdia, há 
de completar com sua graça as lacunas que 
ficam por causa de minhas limitações.

Parto com a certeza de que o Senhor es-
tará sempre ao meu lado, pois o ofício ecle-
siástico se encerra, mas a missão continua. 
Não posso negar que o coração fica apertado, 
pois, graças a Deus, aqui encontrei acolhida, 
compreensão, colaboração e muita amiza-
de. O que me consola é que o coração não 
conhece distância. A amizade continua e os 
laços da comunhão não se rompem. Em Vi-
tória, estarei sempre à disposição para servir.

Rezem por Dom Airton, o novo, e o aco-
lham como fizeram comigo, com muito cari-
nho, amizade, obediência e espírito eclesial. 

Nas mãos de Nossa Senhora da Assun-
ção e de São José, coloco a Arquidiocese de 
Mariana e peço que guardem sob sua prote-
ção os que aqui foram confiados aos meus 
cuidados de pastor. Com o Apóstolo Pau-
lo posso garantir-lhes que “dou graças in-
cessantemente a Deus a vosso respeito, em 
vista da graça de Deus que vos foi dada em  
Cristo Jesus” (1 Cor 1,4).

Desde o dia 25 de abril, quando o 
papa Francisco nomeou Dom Airton 
José dos Santos como novo arcebispo da 
arquidiocese de Mariana, a expectativa 
em torno da figura do novo Pastor foi to-
mando conta do coração dos fiéis leigos 
e leigas, religiosos e religiosas, seminaris-
tas e padres de nossa Igreja particular. 

Viveu-se uma grande expectativa em 
torno da chegada de Dom Airton. É o 
mesmo sentimento que envolve o co-
ração de padres e fiéis quando ocorrem 
transferências nas paróquias. O povo ex-
perimenta a expectativa da chegada do 
novo pároco e o padre também experi-
menta esta mesma sensação com relação 
aos fiéis da nova paróquia. 

Muitos se perguntam: quem é o novo 
arcebispo de Mariana? Quais são suas 
raízes familiares e eclesiológicas? Como 
ele vive seu ministério episcopal? Quais 
as expectativas em relação ao pastoreio 
junto ao nosso povo? Algumas pergun-
tas o próprio Dom Airton já respondeu; 
há respostas que podem ser encontradas 
em simples pesquisa na internet; outras 
ainda são descobertas em conversas in-
formais entre pessoas que já conviveram 
com ele. 

Entretanto, mais importante que pes-
quisar sobre a vida e o perfil de alguém 
é estar aberto para o encontro. Por mais 
que criemos expectativas e especulações 
sobre o perfil do nosso novo pastor, nós 
só iremos conhecê-lo, de fato, à medida 
que formos estabelecendo com ele uma 
relação de proximidade. 

É no encontro que superamos pré-
-conceitos e permitimos florescer a ver-
dade sobre nós mesmos. Tenhamos, 
portanto, um coração aberto para aco-
lher aquele que vem para fazer a vonta-
de de Deus e que já nos acolheu no seu 
coração de pastor para juntos testemu-
nharmos o amor de Deus manifestado 
em Jesus Cristo: “acolho e abraço a to-
dos para, juntos, trilharmos o caminho 
da vida cristã e darmos o testemunho 
que o mundo necessita. Para isso, cada 
pessoa, lá onde Deus a colocou, viva 
na certeza de que me coloco disponível 
ao serviço do Evangelho e da Igreja", 
disse Dom Airton na Mensagem à Ar-
quidiocese de Mariana, enviada no dia  
27 de abril de 2018.

A chegada do 
novo arcebispo

Palavra do pastor
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JORNAL PASTORAL: “Eu vim, 
ó Deus, para fazer a tua vontade” é 
o lema episcopal do senhor. Como 
surgiu a inspiração para este lema?

DOM AIRTON:  Sempre me 
chamou atenção, no profeta Isaías, 
quando ele fala do servo sofredor. Na 
carta aos Hebreus, também me cha-
mava atenção a parte que falava do 
servo sofredor, além de todas as coisas 
que estão no evangelho de Jesus, que 
veio para servir e não para ser servido. 
Então, peguei o trecho da carta aos 
Hebreus para me ajudar a caminhar. 
A inspiração do meu lema episcopal 
é uma inspiração mesmo, não foi um 
racionalizar ou pesquisar em livros. 
Depois que o escolhi, fui meditando 
e percebi que, para fazer a vontade de 
Deus, primeiro é preciso compreen-
der qual é a vontade de Deus, ter dis-
cernimento para entender a ação e a 
presença de Deus. Do contrário, você 
não está fazendo a vontade de Deus, 
mas a sua vontade. 

JORNAL PASTORAL: 
Quais foram os maiores 
desafios em sua cami-
nhada episcopal?

DOM AIRTON: 
Sempre considerei que 
desafio não tem cono-
tação negativa. Talvez 
por trás dos desafios 
exista uma proposta de 
Deus e a gente 
precisa 

DOM AIRTON: Não sou pessi-
mista. Posso me identificar como uma 
pessoa otimista, que tem um olhar 
aberto, e sou realista. Existem dificul-
dades, problemas e situações que não 
conheço. Certamente vão aparecer 
circunstâncias que jamais imaginei 
encontrar. Mas, existe uma coisa que 
me dá segurança e garantia que são as 
pessoas. A arquidiocese de Mariana 
não é feita de instituições, associações e 
monumentos, ela é feita, desde o prin-
cípio, por pessoas. Essas pessoas têm 
identidade, têm rostos e é a existência 
destas pessoas que caracteriza a iden-
tidade da arquidiocese de Mariana. 
Neste sentido, vejo uma arquidiocese 
como uma Igreja que tem a sua iden-
tidade. Os detalhes dessa identidade, 
eu preciso descobrir e isso a gente só 
descobre na prática, na convivência, 
conversando com as pessoas, vendo as 
situações, se envolvendo.  Mas, desde 
que cheguei, vejo uma Igreja muito 
viva, muito identificada. É uma Igreja 
que vive dificuldades, como tantas ou-
tras, mas vive suas dificuldades com 
esperança. O povo daqui não é um 
povo desanimado, as pessoas valori-
zam o lugar, valorizam a sua história 
e vejo uma Igreja de muita esperança.

JORNAL PASTORAL: A arqui-
diocese de Mariana aprovou na As-
sembleia Pastoral de 2017 a pobreza 
como uma periferia que precisa ser 
trabalhada. Como a Igreja pode ir ao 
encontro dos mais pobres?

DOM AIRTON: Se já escolheu 
essa dimensão, já temos um caminho 
aberto. Se temos situações de pobreza, 
precisamos entender que a pobreza, 
no final das contas, não é coisa ruim. 
Até o conselho que Jesus nos dá é que 
sejamos pobres. Agora, falta de dig-
nidade, miséria, falta de condições de 
vida, isto não é pobreza, é injustiça e 
não podemos comungar com isso. 
Quando queremos que todos os fi-
lhos e filhas de Deus tenham con-
dições de vida, sejam respeitados 
em sua dignidade, não significa que 
queremos que todos eles sejam ricos, 
como a sociedade entende, mas que 
sejam como filhos e filhas [de Deus], 
irmãos. Porque a relação de pobre-
za e riqueza é muito desigual e mui-
to desumana. Para você ter um rico, 
você precisa ter um pobre. O rico, de 
modo genérico, é o oposto da pobreza. 
Agora, se você tem uma fraternidade, 
se você tem irmãos, você pode dizer 

que não existe gente rica, mas você 
tem pessoas que têm o necessário.  
Este equilíbrio na balança não é tão 
simples, porque não depende de nós, 
mas da sociedade, de como ela é or-
ganizada. Como cristãos, precisamos 
começar a dar o exemplo para in-
fluenciar a sociedade. Quando a gente 
fala da pobreza, e a Igreja de Mariana 
se dispôs a isto, não significa anular 
as outras coisas, mas sim que temos 
um ponto de referência. Como é que 
vamos pensar a ação pastoral a par-
tir desta situação de pobreza? Como 
vamos pensar a Pastoral da Juven-
tude? As outras pastorais? O Papa 
Francisco insiste que a periferia não 
é só geográfica, mas também é exis-
tencial. Precisamos nos lembrar tam-
bém dela. Com esta opção significa 
que pegamos o ponto mais elementar 
para, a partir dele, pensar o conjun-
to. Se pensamos na pobreza, não só 
como situação concreta, mas também 
como dimensão da vida humana, va-
mos conseguir pensar no conjunto da  
sociedade e no bem para todos. 

JORNAL PASTORAL: O Papa 
Francisco quer uma Igreja em saída, 
uma Igreja nas ruas. O que as Igrejas 
particulares devem fazer para trilhar 
este caminho?

DOM AIRTON: Eu tenho as si-
tuações de pobreza e elegi isto como 
uma prioridade, não posso ficar aqui 
contemplando. Preciso tomar uma ati-
tude missionária que não é ficar espe-
rando a pessoa vir, mas é ir ao encon-
tro do outro. Todas as comunidades, 
paróquias, instituições da arquidiocese 
devem ter esta predisposição de sair de 
si mesma e de ir ao encontro das pes-
soas. Ir ao encontro das pessoas não é 
esquecer a si mesmo, mas é ir e vir. Essa 
dinâmica da missão é necessária. A ati-
tude missionária de que o Papa fala, 
uma Igreja em saída, quer dizer uma 
Igreja que não seja autorreferência, 
uma Igreja como instituição, mas uma 
Igreja que somos nós. Quem vai são as 
pessoas e devemos fazer isso. Em mui-
to lugares, o primeiro esforço é cons-
truir a igreja e depois ficar esperando o 
povo vir. Não podemos começar pelo 
telhado. A primeira atitude precisa ser 
construir a Igreja viva, que é formada 
pelas pessoas e, como consequência, 
construímos o templo. Precisamos nos 
dar conta de que somos Igreja e que a 
primeira atitude deve ser ir ao encon-
tro das pessoas. 

O olhar do novo pastor
A arquidiocese de Mariana acolheu no dia 23 de junho seu sexto arcebispo, Dom Airton José dos Santos, que conta 
ao Jornal Pastoral deste mês um pouco de sua caminhada episcopal e suas expectativas com esta Igreja particular.

enfrentá-los. Temos os desafios da re-
alidade e desafios que dizem respeito 
às pessoas, às instituições. Dentro da 
própria Igreja há desafios de institui-
ção, de relacionamento. Desafios de 
apresentar a verdade sobre Deus, a 
Igreja e a pessoa humana. Acredito 
que estes sejam os grandes desafios. 
Queremos compreender essas três re-
alidades, mas, às vezes, temos óculos 
muito ofuscados para entender tudo 
isso. Entender sobre a pessoa humana 
[exige um esforço] que nunca termina, 
[porque] sempre tem mais coisa [para 
entender] e há momentos que você se 
cansa. Esse desafio da pessoa humana 
não é ruim. Ele é exatamente o que 
caracteriza o ser humano, que é o mis-
tério. Fomos feitos à imagem e seme-
lhança de Deus, então, não podemos 
ser acabados. De uma planta você faz 
um estudo, define e pronto. Mas, uma 
pessoa tem educação, história, forma-
ção, experiências e, a cada época, a pes-

soa muda. Os mistérios que estão 
presentes na pessoa huma-

na, na Igreja e em Deus 
são os três desafios da 

humanidade e para 
cada um de nós.

J O R N A L 
PASTORAL: O 
senhor acabou de 

chegar a Mariana, 
qual foi a primeira 

impressão da arqui-
diocese? 
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“Eu venho com o coração 
aberto, um coração que quer 
acolher, quer conviver, expe-
rimentar aquilo que está no 
coração de vocês” essas foram 
as primeiras palavras do novo 
arcebispo de Mariana, Dom 
Airton José dos Santos, em 
solo marianense. O novo ar-
cebispo chegou a Mariana no 
dia 21 de junho e foi acolhido 
por centenas de pessoas, au-
toridades, padres, seminaris-
tas, religiosos e religiosas na 
Praça Gomes Freire. Antes de 
chegar a Mariana, repetindo 
os passos do primeiro bispo, 
Dom Frei Manoel da Cruz,  
Dom Airton parou na cidade 
de Itabirito (MG) e foi recebi-
do na igreja de Nossa Senho-
ra da Boa Viagem. Em Ouro 
Preto, fiéis das quatro paró-
quias da cidade o acolheram 
na Praça Tiradentes.

Já em Mariana, o povo 
aguardava Dom Airton, que 
vinha acompanhado por uma 
carreata festiva. Ao saudar o 
novo arcebispo, o adminis-
trador apostólico da arqui-
diocese, Dom Geraldo Lyrio 
Rocha, citou Nossa Senhora e 
destacou o momento de gra-
ça vivido pela arquidiocese. 
“A minh’alma engrandece o 
Senhor, exulta meu espírito 
em Deus, meu Salvador! Com 
essas palavras da mãe querida, eu 
externo o que vem no meu cora-
ção, que Deus seja louvado, que 
Deus seja glorificado por este mo-
mento de graça que vive a Igreja 
particular de Mariana. Concluída 
a minha função, como quinto ar-
cebispo de Mariana, sinto-me fe-
liz em acolher aquele que vem em 
nome do Senhor, Dom Airton José 
dos Santos, para ser o sexto arce-
bispo de Mariana”, disse.

Uma Igreja Viva 
Seu segundo dia em território 

arquidiocesano foi marcado por 
visitas e apresentações. Acompa-
nhado de Dom Geraldo, o novo 
arcebispo visitou a Cúria Metro-
politana, o Centro Arquidiocesano 
de Pastoral, o Arquivo Eclesiástico 
e o Seminário Arquidiocesano. 
Em uma sessão de acolhida reali-
zada na noite desse mesmo dia, 22 
de junho, no Santuário de Nossa 

arquidiocese de Mariana e quase 
todos fomos formados no seminá-
rio de Mariana”, disse.

Na ocasião, a presidente do 
CNLB do Regional Leste 2,  Leci 

Eu venho com o 
coração aberto, um 
coração que quer 
acolher, quer con-
viver, experimentar 
aquilo que está no 
coração de vocês

“

GABRIELA SANTOS
clamação da poesia “A Cate-
dral” de Alphonsus de Gui-
marães, pela professora Hebe 
Maria Rola do Santos, tam-
bém fizeram parte da sessão de 
acolhida.

Posse do novo arcebispo
Mais uma vez o dia 23 de 

junho entra para a história 
da primeira diocese de Minas 
Gerais. Onze anos depois da 
posse de Dom Geraldo Lyrio 
Rocha, a Igreja particular de 
Mariana acompanhou, em 
clima de festa, a posse de seu 
sexto arcebispo, Dom Airton 
José dos Santos.

Tapetes de serragem e 
panos nas janelas e sacadas 
enfeitavam as ruas. Pontu-
almente às quatro horas da 
tarde, os sinos das igrejas ma-
rianenses começaram a tocar 
anunciando a procissão que 
seguia do Santuário de Nos-
sa Senhora do Carmo para a 
Catedral de Nossa Senhora da 
Assunção. Vários bispos, pa-
dres, diáconos, seminaristas, 
religiosas e centenas de fiéis 
acompanharam Dom Airton 
pelo centro histórico.

A Catedral, aberta exclusi-
vamente para este fim, já que 
está fechada para reforma, 
recebeu a cerimônia de pos-
se. Durante o rito, o adminis-

trador apostólico da arquidiocese, 
Dom Geraldo Lyrio Rocha, que 
encerrou sua função na ocasião, 
deu boas-vindas e saudou Dom 

Dom Airton José dos Santos é o novo arcebispo de Mariana

aceitar a escolha para o ministério 
episcopal, como bispo auxiliar da 
Diocese de Santo André. Assim foi 
também quando assumiu a Dioce-
se de Mogi das Cruzes. Do mesmo 
modo quando o Santo Padre o de-
signou Arcebispo Metropolitano 
da Arquidiocese de Campinas. De 
fato, na vida, o que importa é fazer 
a vontade de Deus, seguindo as pe-
gadas do Mestre: "Eu vim não para 
fazer a minha vontade, mas a von-
tade daquele que me enviou”, disse.

Em seguida, o chanceler do ar-
cebispado, padre Enzo dos Santos, 
apresentou ao Colégio dos Con-
sultores o documento do Papa 
Francisco e Dom Airton ocupou 
a Cátedra Episcopal da primeira 
diocese de Minas Gerais. 

Após o rito, Dom Airton pre-
sidiu, na Praça da Sé, uma missa, 
que foi concelebrada por Dom 
Geraldo e pelo presidente do Re-
gional Leste 2 da CNBB, Dom 
Paulo Mendes Peixoto. Em sua 
primeira homilia, o novo ar-
cebispo ressaltou a riqueza da  
arquidiocese de Mariana.

“A arquidiocese de Mariana 
tem uma história muito rica, em 
todos os sentidos. Mas a histó-
ria desta Igreja particular não é 
uma história feita apenas de mo-
mentos, mas é uma história fei-
ta de pessoas. Ai se não existisse 
as pessoas que existiram antes de 
nós. Ai se nós não pudéssemos 
contar com o dinamismo, com a 
certeza e com o valor que têm os 
irmãos e irmãs que nos antece-

De coração aberto para 
fazer a vontade de Deus

Senhora do Carmo, a caminhada 
histórica e pastoral da arquidioce-
se, assim como as características 
do clero, das religiosas e religiosos 
e dos cristãos leigos e leigas foram 
apresentadas a Dom Airton. 

O representante arquidiocesa-
no dos presbíteros, padre Edmar 
José, apresentou algumas particu-
laridades do clero, como a simpli-
cidade no modo de ser e viver, o 
espírito de serviço, a consciência e 
o espírito missionário. Ele ressal-
tou, também, que os presbíteros 
de Mariana são, em sua grande 
maioria, filhos desta terra. “Nosso 
clero é composto por 204 sacer-
dotes, 22 diáconos permanentes 
e 7 jovens diáconos temporários. 
Uma das características mais mar-
cantes do nosso presbitério é que 
somos um presbitério autóctone. 
Quase todos nascemos, recebemos 
os sacramentos e fizemos nossas 
experiências de fé mais profundas 
nas paróquias e comunidades da 

deram. Eles continuam presentes 
nesta Igreja. Homens e mulheres 
que deram suas vidas para que a 
fé fosse pura, transparente, obje-
tiva, direta para realizar a vonta-
de de Deus no meio do seu povo”,  
ressaltou o arcebispo.

No final da celebração, o pre-
sidente do Regional Leste 2, Dom 
Paulo Mendes Peixoto, agradeceu 
a Dom Geraldo por sua entrega e 
saudou Dom Airton. “Agradeço 
Dom Geraldo, não só pelo traba-
lho prestado nesta arquidiocese, 
mas, por tudo aquilo que ele pode 
contribuir com nosso Regional 
Leste 2. Sabemos que as contribui-
ções do senhor foram muito enri-
quecedoras e sempre deram muita 
segurança para o nosso regional. E 
a segunda palavra, dirigida a Dom 
Airton. Nós já somos conhecidos 
de muito tempo, porque também 
atuei durante seis anos no regio-
nal Sul 1. Agora estamos no Re-
gional Leste 2, são 32 dioceses, 8 
províncias eclesiásticas, em nome 
do nosso episcopado quero dar 
boas-vindas ao senhor. Que toda 
aquela contribuição que a gente 
sentia de sua parte no Regional Sul 
1, quando a gente lá estava, que 
ela possa continuar aqui no Leste 
2. Tenho certeza que nós seremos 
muito enriquecidos com a sua pre-
sença”, ressaltou Dom Paulo.

Participação e comunhão
Cerca de quatro mil fiéis 

acompanharam a celebração. 
Desde cedo começaram a che-

Nascimento, 
disse que Dom 
Airton recebe 
uma arqui-
diocese que 
está sempre 
em movimen-
to. “O senhor 
recebe uma 
arquidiocese 
viva, atuante 
e samaritana. 
Uma arqui-
diocese sob a 
proteção do 
Servo de Deus 
Dom Lucia-
no. Portanto, 

Airton. “Esta 
Arquidiocese, 
com suas 135 
paróquias dis-
tribuídas pe-
los 79 municí-
pios compre-
endidos por 
esta circuns-
crição ecle-
siástica, abre 
suas portas 
para acolhê-
-lo como seu 
novo pastor. 
Sabemos que 
a aceitação 
deste encargo 

corajosa nas denúncias e solidária 
nos sofrimentos”, disse.

Apresentações musicais e a de-

é motivada pelo seu lema episco-
pal: “Que eu faça, ó Deus, a tua 
vontade”. Esta foi sua atitude ao 

gar caravanas de várias paróquias 
e comunidades da arquidioce-
se, aumentando cada vez mais  
o clima de festa e expectativa.

Para Marciléia Coelho, da ci-
dade de Paiva, na Região Sul, 
acompanhar a posse de Dom 
Airton foi motivo de festa. “Da 
minha cidade veio um grupo de 
pessoas e nós viajamos cinco ho-
ras para participar da posse. Es-
tamos muito felizes e com muita 
esperança de Dom Airton ser um 
pastor acolhedor, que vai con-
duzir bem o seu povo. Estamos  
rezando por ele”, disse.

O seminarista João Luiz, do 
terceiro ano da Teologia, ressaltou 
a alegria de participar da posse. 
“Desde a sua chegada a Mariana, 
Dom Airton demonstrou uma 
simpatia e uma serenidade mui-
to grande, que faz com que nós, 
agora suas ovelhas, possamos ter 
essa proximidade com ele. E o 
que ficou muito forte para mim  
na missa da posse foi a alegria da 
arquidiocese, alegria que o nosso 
povo estava em poder acolher este 
novo pastor. Foi muito bonito ver 
os padres, os leigos e leigas todos 
reunidos com o nosso novo pas-
tor, mostrando essa comunhão da 
Igreja”, afirmou.

Para o presidente do Conse-
lho Arquidiocesano do Laicato 
(CLAM), Fábio Silva, participar 
da posse de Dom Airton foi si-
nônimo de alegria e esperan-
ça. “Claro que toda novidade 
vem carregada de expectativa. 

A primeira vista Dom Airton 
foi muito simpático e solícito.  
Para mim, representar os cristãos 
leigos e leigas foi de grande res-
ponsabilidade, levei ali as espe-
ranças, angústias, sonhos e todo 
dinamismo que mantém nossas 
comunidades vivas. Espero ter re-
presentado bem, no curto diálo-
go que tive com ele, ele disse que 
podemos contar com ele e eu de-
monstrei nosso desejo em traba-
lharmos em unidade”, disse.

Mais comemorações 
As comemorações continua-

ram no dia 25 de junho. Dom Air-
ton José dos Santos completou 62 
anos de vida e uma missa em ação 
de graças, no Santuário de Nossa 
Senhora do Carmo, marcou o dia. 
Após a celebração, o novo arcebis-
po participou do lançamento do 
selo personalizado alusivo à  sua 
posse canônica realizada pelos 
Correios. O selo é composto pela 
imagem do arcebispo e da Cate-
dral de Nossa Senhora da Assun-
ção, com os escritos “Dom Airton 
José dos Santos, Posse Canônica 
do VI Arcebispo Metropolitano da 
Arquidiocese de Mariana”.

Dom Airton agradeceu pelo 
gesto e disse que não imagina-
va que a posse canônica pudesse 
gerar “tamanha distinção para a 
cidade de Mariana”. Antes de en-
cerrar, o arcebispo também dirigiu 
a sua  gratidão a todas as pessoas 
que "decidiram se envolver nestes 
dias da posse".

5

FOTOS: GABRIELA SANTOS

BRUNA SUDÁRIO
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A liturgia da Palavra nos apresenta a mul-
tiplicação dos pães e dos peixes e ensina que o 
amor torna possível a partilha dos bens. 

A Celebração: 1. Do 17º ao 21º domingo, o 
Evangelista João, nos conduzirá ao encontro do 
Senhor, através do belíssimo discurso sobre o 
Pão da Vida, nos ajudando superar todo tipo de 
acumulação egoísta e poder dominador, abrin-
do-nos à partilha e ao serviço fraterno. 2. Na 
procissão de entrada, além da cruz processional 
e as velas, onde for costume, colocar no mural, 
ou alguém entra com um cartaz com os dizeres: 
"A multiplicação dos pães é o milagre do amor” 
ou “Cabe a cada um descobrir o que pode fazer, 
dentro de suas capacidades” 3. As leituras sejam 
preparadas com esmero, principalmente o Evan-
gelho, se possível, juntamente com os jovens, ou 
catequese, encená-lo. 4. Há uma perfeita harmo-
nia entre a primeira leitura e o Evangelho: Tanto 
Elizeu quanto Jesus foram sensíveis à fome do 
povo e, do que era pouco garantiram alimento 
para todos. A segunda Leitura nos propõe a pai-
xão pela unidade. Na homilia ligar o sentido das 
leituras com a Eucaristia, não buscando o mara-
vilhoso e o extraordinário, mas o que ela signifi-
ca: certeza de ter Cristo conosco, em qualquer si-
tuação da vida. 5. Na preparação das oferendas, 
além dos dons do pão e do vinho, trazer tam-
bém alimentos que serão encaminhados para 
os pobres ou instituição caritativa. 6. Depois da 
oração Pós-comunhão, diante de Jesus na euca-
ristia, agradecendo e pedindo força às famílias 
que se doam pelos filhos no dia a dia da vida e, 
às pessoas que se dedicam à causa do próximo 
necessitado, etc. entoar a música Balada da ca-
ridade (Pe. Reginaldo Manzotti) ou “Dai lhes vós 
mesmo de comer que o milagre vai acontecer”. 7. En-
cerrar a celebração com um ágape fraterno (partilha 
de alimentos), ou pães que poderão ser abençoados e 
repartidos no final da celebração (neste caso os pãe-
zinhos entrarão na procissão das oferendas).

17º Domingo do Tempo Comum

A liturgia da Palavra apresenta Jesus em Ca-
farnaum, onde a multidão, por ficar apenas na 
superficialidade do sinal, foi ofuscada pelo as-
pecto milagroso da multiplicação dos pães, quis 
coroá-lo rei. 

O mistério Celebrado nos insere na cele-
bração da Páscoa de Cristo, renovando nossa 
aliança com a causa de Jesus, amigo dos pobres e 
sofredores. Ele não apenas dá comida, ou o que 
quer que seja, é o pão que alimenta e se dá por 
inteiro. 

A Celebração: 1. Rezamos, de maneira espe-
cial, na primeira semana de agosto pela vocação 
ao ministério ordenado: diáconos, padres e bis-
pos. 2. Além da cruz processional e as velas, con-
vidar os membros do Serviço de Animação Vo-
cacional (SAV) para participar da procissão de 
entrada e, onde for costume, colocar no mural, 
ou alguém entrar com um cartaz com os dize-
res: “Não esperemos o pão caído do céu, abramo-
-nos para receber o verdadeiro Pão, que é Jesus” 
ou, “Aprendamos a ver os sinais, a penetrar fundo 
no sentido dos fatos”. 3. No momento do Sentido 
Litúrgico, o coordenador (a) da comunidade, em 
breves palavras, fale das iniciativas no sentido 
de aprofundamento da fé e da espiritualidade, 
tais como grupos de reflexão, grupo de Oração, 
Oficina de Oração e Vida, catequese, etc. 4. Nas 
preces, rezar pelos padres e pelas vocações sa-
cerdotais. 5. A partilha do pão é a grande ação 
simbólica que deve marcar a celebração. Desta-
car a Liturgia Eucarística relacionando-a com a 
Páscoa da nova Aliança, especialmente valori-
zar a procissão das oferendas, as aclamações da 
assembleia e, no rito de comunhão, a fração do 
pão. 6. Dia 04/08, foi celebrada a memória de 
São João Maria Vianney. Preparar uma mensa-
gem de gratidão, comemorado o dia do padre, 
no momento Pós-comunhão. Nos avisos indicar 
o horário e local onde será celebrada a festa da 
transfiguração do Senhor, dia 06/08. 

29/07

Vamos celebrar!
18º Domingo do Tempo Comum

05/08

A Palavra de Deus nesta solenidade, através 
do livro do Apocalipse, nos faz compreender que 
Maria, primeira discípula e serva do Senhor, nos 
inspira na missão de fazer Cristo nascer para um 
mundo dilacerado pelo mal. O Evangelho nos 
apresenta a visita de Maria a sua prima Isabel.

A Celebração: 1. Rezemos de maneira espe-
cial, nesta semana, pela vocação à vida consagra-
da: religiosos (as) e consagrados (as) seculares. 
2. Colocar um painel, ícone ou imagem de Ma-
ria, com uma frase chave do Evangelho de hoje. 
3. Fazer uma acolhida fraterna das famílias por 
ocasião do encerramento da Semana Nacional da 
Família. 4. Após a cruz, entrar com o ícone ou 
imagem da Virgem Maria, acompanhado por al-
gumas crianças trazendo flores e fotos de religio-
sos (as) que desempenharam papel importante na 
vida da comunidade local ou, estampas de santos 
religiosos (as) que contribuíram de maneira sin-
gular com a missão evangelizadora da Igreja. 5. O 
canto do salmo é feito por uma jovem. O Evange-
lho pode ser cantado, encenado, ou proclamado 
de forma dialogada: quem preside (ou o diácono) 
fica como narrador, uma mulher mais adulta faz 
a fala de Isabel e uma jovem faz a fala de Maria. 
Esta última se for possível, poderia cantar o mag-
nificat como parte da proclamação (tome-se o 
devido cuidado de não dramatizar em excesso a 
proclamação do evangelho e assim perder o cará-
ter sacramental do rito). 6. No momento das pre-
ces comunitárias, lembrar-se das famílias e dos 
religiosos (as) que trabalham ou já trabalharam 
na comunidade, dando testemunho de serviço ao 
Reino, pela vida consagrada. 7. Ligando a Mesa 
da Palavra à Mesa Eucarística, no momento Pós-
-comunhão, cantar o “Magnificat”. 8. Encerrando 
a Semana Nacional da Família, dar uma bênção 
especial às famílias presentes (ver sugestões no 
Ritual de Bênçãos). Onde houver costume, fazer 
uma bonita coroação ou “consagração” a Nossa 
Senhora. 

19º Domingo do Tempo Comum
12/08

6

Solenidade da Assunção de Nossa Senhora
19/08

A liturgia da Palavra nos apresenta a con-
tinuação do discurso de Jesus sobre o sinal 
do Pão. Ele nos convida a uma maior dis-
ponibilidade para ouvir o Pai e crer, mas  
provoca crise e ruptura, pois sua mensagem nem 
sempre agrada. 

O mistério Celebrado nos insere na celebra-
ção da Páscoa de Cristo, pão vivo descido do céu, 
que vem ao encontro de nosso esmorecimento, 
responde às nossas angústias e nos anima a pros-
seguir, com coragem, Seu caminho. 

A Celebração: 1. Rezemos de maneira es-
pecial nesta segunda semana pela vocação 
para a vida em família. Comemora-se o dia 
dos pais e inicia-se a “Semana Nacional da Fa-
mília”. 2. Na procissão de entrada, além da 
cruz processional e as velas, convidar todos 
os pais presentes para participar da procissão.  
Valorizar a participação deles nos vários mo-
mentos da celebração. Onde for costume, co-
locar no mural, ou alguém entra com um car-
taz com os dizeres: “Eu sou o pão vivo que 
desceu do céu”. Ou, “O Pão que eu darei é a  
minha carne dada para a vida do mundo”. 3. A 
segunda Leitura pode ser proclamada por um 
pai. Após a proclamação do Evangelho, a as-
sembleia seja motivada a repetir as frases mais 
significativas. 4. Nas preces, ter presente a rea-
lidade das famílias, destacando o compro-
misso da comunidade com os vocacionados.  
5. Solenizar a Liturgia Eucarística especialmen-
te a procissão das oferendas, as aclamações da 
assembleia, o santo, a doxologia e o amém fi-
nal. 6. No momento da comunhão, destacar o 
gesto da partilha do Pão da Vida. 7. Pós-comu-
nhão fazer uma homenagem afetuosa aos pais.  
8. No momento dos avisos, motivar a assembleia 
para participar das atividades da Semana Na-
cional da Família. Aproveitando as sugestões do  
Ritual de Bênçãos, dar uma benção especial para 
as famílias, de maneira especial os pais. 

IMAGENS: REPRODUÇÃO

LiturgiaLiturgia

Liturgia escrita pelo Coordenador da Dimensão Litúrgica, padre Luiz Cláudio Vieira.
Acesse as datas anteriores na seção "Preparação Litúrgica" do nosso site www.arqmariana.com.br 
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Airton, tendo nascido em Bom 
Repouso (MG), em 1956, com oito 
anos de idade, muda com seus pais 
para São Bernardo do Campo (SP). 
Pouco depois, foi morar em Santo 
André. Em Santo André (SP), o jo-
vem ouve o chamado de Jesus: “vem 
e segue-me”. E ele partiu para ficar 
com Jesus. Em 1981, de São Paulo, 
(SP) Deus chama seu filho Airton. 
Em 1985, Jesus o envia a pregar (Diá-
cono/Presbítero). Em 1998 é enviado 
à Roma. Em 2001, Dom Airton ouve 
uma voz: “cuida do meu rebanho que 
está em Santo André”: E ele foi. De lá, 
em 2004, aparece uma convocação 
vinda de Mogi das Cruzes (SP): “So-
corra-nos”. Em 2012, vem Jesus lhe 
dizer: “devemos anunciar em outros 
lugares” (Mc 1,38): E Dom Airton 
parte para Campinas para apascentar 
aquele rebanho. Porém, um missio-
nário segue o Mestre, não para, pois 
“onde há povo, há missão, e onde há 
missão, há mil razões para ser feliz”. 
Assim, Dom Airton, tendo ouvido o 
chamado, e atento à Mãe intercessora 
das Bodas de Caná, N. Sra. do Car-
mo, se coloca à disposição para fazer 
o que Ele (Jesus) disser. 

O missionário não tem pátria, o 
missionário não tem um povo: ele 
tem todos, ele é de todos. Ele não es-
colhe, Deus escolhe para ele: “Saia de 
sua terra, do meio de seus parentes e 
da casa de seu pai, e vá para a terra 
que eu lhe indicar...” (Gn 12,1). 

Bem-vindo, Dom Airton! Somos 
um povo santo e pecador, como to-
dos os outros. Mas um povo que tem 
sede de Deus, por isso é santo. E, às 
vezes, um povo rebelde como o povo 
de Israel (cf. Jr 3), por isso é pecador. 
Mas - pode acreditar - estamos dis-
postos a “arregaçar as mangas para 
arrancar e para destruir, para exter-
minar e para demolir, para construir 
e para plantar” (Jr 1,10): somos um 
povo pronto para a luta. Todavia, não 
repare se alguns de nós forem um Pe-
dro medroso, ou um Filipe que custa 
entender, ou como um Tomé, exces-
sivamente, cauteloso. Tomara que o 
senhor não encontre um Judas Isca-
riotes em nosso meio. 

Entre nós, o senhor, Dom Airton, 
vai encontrar profetas e profetizas, 
como os da Bíblia e os do século pas-
sado. Dom Airton, o senhor está pi-
sando em uma terra santa, uma terra 
de santos e santas. Ainda, nenhum 
deles nos altares das igrejas, mais 
muitos nos altares dos corações, pois 
se encontram no coração de Deus.

Bendito o que vem 
em nome do senhor!

Opinião

Pe. Luiz Faustino dos Santos
Miranda do Norte, MA

1. As pessoas que vivem em sua comu-
nidade têm consciência do que é ser e 
viver em comunidade?

2. Quais os grandes desafios que sua 
comunidade enfrenta para ter uma ver-
dadeira ação pastoral transformadora, 
sendo uma igreja em saída ao encontro 
dos outros?

Para uma ação 
pastoral frutuosa 
é necessário bus-
car a radicalida-
de da conversão 
e enfrentar os de-
safios que encon-
tramos.

“

com seu grupo ou equipe pastoral

FOTOS: BRUNA SUDÁRIO

Para Refletir

O Papa João Paulo II, 
quando se referia à missão 
evangelizadora da Igreja 
no mundo, afirmava que o 
maior desafio da Igreja não 
está fora dela, mas no seu in-
terior, precisando, portanto 
de uma conversão. A Igreja 
no Brasil, no documento 100 
– Comunidade de Comuni-
dades: uma nova Paróquia, 
apresenta a conversão pasto-
ral como uma urgência que 
supõe um processo de trans-
formação permanente e inte-
gral, o que implica o abando-
no de um caminho e escolha 
de outro. Ser apegado a algo 
é parte do ser humano. As-
sim existe também o apego 
pastoral de continuar com 
caminhos que foram sufi-
cientes para determinadas 
épocas, mas que não se ade-
quam ao momento histórico 
que estamos vivendo.

Para uma ação pastoral 
frutuosa é necessário buscar 
a radicalidade da conversão 
e enfrentar os desafios que 
encontramos.

O primeiro desafio a 
vencer são as estruturas 
paroquiais e comunitárias 
ultrapassadas. A paróquia 
ainda continua centralizada 
na Matriz, no Pároco e nos 
sacramentos. Há séculos, a 
evangelização da Igreja gira 
em torno da estrutura paro-
quial. As paróquias surgiram 
como espaços menores de 
evangelização, como peque-
nas comunidades, em vista 
da dimensão territorial da 
igreja. Porém, diversas re-

formas, ao longo do tempo, 
acabaram por reduzir a pa-
róquia a uma estrutura bu-
rocrático-administrativa. Ela 
enrijeceu, parecendo-se re-
almente com algo sem vida, 
incapaz de provocar mudan-
ça na vida das pessoas. Isso 
não quer dizer que tenha 
perdido a sua importância 
na ação evangelizadora da 
Igreja, mas é preciso rever 
esta estrutura e transformá-
-la, por uma conversão pas-
toral, em um polo de irradia-
ção da vida cristã de nossas 
comunidades.

É necessário superar o 
modelo de Paróquia cen-
tralizado no padre e nos sa-
cramentos, recuperando a 
Centralidade da Palavra e di-
namizando a Paróquia pela 
evangelização. “O problema, 

verdadeira adesão a Cristo e 
ao seu projeto. Há séculos, 
são queimadas as etapas de 
crescimento na fé, deixando 
de lado os passos da inicia-
ção cristã. Falta uma verda-
deira compreensão da fé, que 
leve ao encontro pessoal com 
Jesus Cristo e à consciência 
de pertença à comunidade 
cristã. As pessoas são batiza-
das, mas não têm consciência 
de que estão inseridas numa 
comunidade. Não aderem 
a Jesus, porque não foram 
evangelizadas; não aderem à 
comunidade porque não fo-
ram treinadas.

Num terceiro momento, 
podemos pensar na neces-
sidade de formação para o 
exercício dos Ministérios 
leigos, dentro da comuni-
dade. Há entre nós muitas 

reclamações de que o povo 
só se reúne quando o padre 
vai para celebrar a missa. O 
problema não reside tanto 
no povo, mas na prepara-
ção daqueles que presidem 
as celebrações na comuni-
dade. A descentralização 
em nossas Paróquias deve 
levar em conta uma sólida 
formação de leigos e leigas, 
coordenadores de comuni-
dades, líderes de pastorais,  
catequistas e ministros. 

Só com essa consciência 
da necessidade de mudar as 
estruturas caducas, valorizan-
do as pequenas comunidades 
e oferecendo formação ade-
quada que leve a uma conver-
são pastoral e a ser uma “igre-
ja em saída”, é possível falar de 
uma verdadeira ação pastoral 
transformadora.

Comissão do Ano do Laicato propõe 
cartilha sobre a dívida pública do Brasil

Papa cria 14 novos cardeais

Na véspera da festivida-
de de São Pedro e São Paulo 
(28), o Papa Francisco criou 
14 novos cardeais para a Igre-
ja Católica. Na cerimônia, que 
aconteceu na Basílica Vaticana, 
o Santo Padre afirmou aos car-
deais e neo-cardeais que a única  
autoridade é a que nasce de se 
colocar aos pés dos outros para 
servir a Cristo. “Esta é a mais 
alta condecoração que podemos 
obter, a maior promoção que 
nos pode ser dada: servir Cris-
to no povo fiel de Deus, no fa-
minto, no esquecido, no recluso, 

no doente, no toxicodependen-
te, no abandonado, em pessoas 
concretas com as suas histórias e 
esperanças, com os seus anseios e 
decepções, com os seus sofrimen-
tos e feridas”, disse.

Após a leitura do Evangelho 
(Mc 10), o Papa Francisco en-
fatizou a frase de Jesus aos seus 
discípulos, presente no texto: 
“Quem quiser ser grande en-
tre vós, faça-se vosso servo”.  
O Pontífice reforçou a iniciativa 
de Jesus de centrar novamen-
te o olhar e o coração de seus 
discípulos na recuperação do 

que a humanidade há de me-
lhor, sem a prisão por lógicas 
mundanas que afastam o olhar 
daquilo que é importante. “Não 
deve ser assim entre vós: é a voz 
do Senhor que salva a comu-
nidade de se fixar demasiado 
em si mesma, em vez de dirigir 
o olhar, os recursos, as expec-
tativas e o coração para o que  
conta, a missão”, lembrou.

Em seu pontificado, o papa 
criou 74 cardeais, de 44 países 
diversos, muitos dos quais, pela 
primeira vez tiveram um cardeal.

Com informações de Vatican News

A Comissão Especial para o 
Ano do Laicato lançou no dia 
26 de junho, na sede da Con-
ferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) uma publi-
cação – com círculos bíblicos 
e textos de estudo intitulada: 
“Auditoria da Dívida Pública: 
vamos fazer? – Brasil: realidade 
de abundância e cenário de es-
cassez”, elaborada em parceria 
com o movimento Auditoria 
Cidadã da Dívida Pública.

O bispo auxiliar de Brasília 
e secretário-geral da CNBB, 
dom Leonardo Steiner, defen-
deu que este é um debate que 
os cristãos precisam dissemi-
nar para a sociedade. “Dentro 
do Ano do Laicato, esta cartilha 
quer ser um gesto muito con-
creto de nossa presença na so-
ciedade realizando o debate da 
dívida pública”, disse.

 A coordenadora do Conse-
lho Político de Auditoria da Dí-
vida Pública, Maria Lúcia Fat-
torelli, uma das autoras da car-
tilha, presente no lançamento, 

explicou como está estruturada 
a publicação e como se formou 
o sistema da dívida pública bra-
sileira que consome anualmen-
te cerca de 40% do orçamento 
público federal apenas para 
pagamento de juros e amorti-
zações. Em contraposição ao 
orçamento da saúde e educação 
que contam com cerca de 4% 
do orçamento cada uma.

O subsídio, organizado em 
cinco círculos bíblicos, cinco 

textos de estudo e cantos, desti-
na-se à capacitação de cristãos 
leigos e leigas dos grupos, pas-
torais, movimentos, equipes e 
serviços das comunidades e pa-
róquias católicas, bem como de 
outras igrejas cristãs e pessoas 
de boa vontade. Os interessa-
dos em adquirir a cartilha po-
dem acessar o site das edições 
da CNBB: www.edicoescnbb.
com.br.

Com informações da CNBB

VATICAN NEWS

Desafios da Ação Pastoral

CNBB

Pe. José Geraldo de Oliveira
Presidente Bernardes, MG

hoje, é passar da paróquia 
centrada nos sacramentos, 
na matriz e no padre, onde 
se atende a massa dos fiéis, 
para a multiplicidade de co-
munidades menores, espar-
ramadas pelo meio do povo, 
onde seja possível o processo 
de discipulado. Na Paróquia 
tradicional, o referencial são 
os sacramentos e o padre. 
Nas comunidades, com ou 
sem o padre, o povo se re-
úne em torno da Palavra” 
(Torres-Londoño – Paróquia 
e Comunidade no Brasil).

O segundo desafio é res-
gatar o verdadeiro sentido 
de comunidade. Nosso povo 
não foi evangelizado. Para 
muitos, ser cristão ainda é 
apenas ser batizado, frequen-
tar as missas e receber os ou-
tros sacramentos. Falta uma 
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Pe. Geraldo Martins
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

A Arquidiocese de Mariana acolheu, 
no último dia 23 de junho, seu 6º arce-
bispo, Dom Airton José dos Santos. O 
calor humano e a alegria foram marcas 
distintivas nas atividades realizadas du-
rante a programação estabelecida para a 
acolhida do novo arcebispo. Chamou a 
atenção a presença numerosa das pesso-
as na Praça Gomes Freire, na noite de 
21 de junho, dia de sua chegada a Ma-
riana; na sessão solene, realizada no dia 
seguinte, no Santuário Nossa Senhora 
do Carmo. O destaque, no entanto, foi a 
multidão que se concentrou na Praça da 
Sé para a missa de sua posse, no sábado, 
dia 23. Tudo isso foi uma demonstração 
do amor e respeito que a Arquidiocese 
de Mariana tem para com seus pastores.

Em Mariana, Dom Airton encontra-
rá uma Igreja que se fortalece cada vez 
mais na organização e articulação pas-
toral, sempre em comunhão com a Igre-
ja Universal e com a Igreja no Brasil. A 
forte e qualificada presença dos cristãos 
leigos e leigas e a comprometida atua-
ção dos ministros ordenados garantem 
um dinamismo pouco comum à ação 
evangelizadora em nossa Igreja parti-
cular. Nosso atual Projeto Arquidioce-
sano de Evangelização (PAE), inspirado 
especialmente na Evangelii Gaudium, 
no Documento de Aparecida e nas Di-
retrizes Gerais da Ação Evangelizado-
ra da Igreja no Brasil (DGAE), ratifica 
o compromisso de nossa Arquidiocese 
de trilhar o caminho de uma Igreja que 
seja cada vez mais discípula, missioná-
ria, ministerial e samaritana, pobre para 
os pobres. 

O legado deixado pelos pastores que 
fazem parte de nossa história quase tri-
centenária, sobretudo, os dois últimos 
– Dom Luciano Mendes de Almeida e 
Dom Geraldo Lyrio Rocha – nos orgu-
lha e nos compromete a manter, numa 
linha de continuidade, a direção de uma 
Igreja que busca responder, de manei-
ra eficiente e eficaz, os desafios pos-
tos à evangelização nos tempos atuais. 
Alegra-nos e nos enche de esperança e 
confiança poder contar com a presença 
e a orientação de nosso novo pastor que 
vem para fazer aqui “a vontade de Deus”, 
como tem sido em todos os lugares por 
onde passou.

Ao acolher Dom Airton de braços 
abertos, confiamos seu pastoreio a Nos-
sa Senhora da Assunção e São José, pa-
tronos de nossa Arquidiocese, modelo 
de quem soube sempre “fazer a vontade 
de Deus”. Seja bem-vindo, Dom Airton 
e seja feliz em nosso meio! 

Seja bem-vindo 
quem chega

Dom Luciano mais 
próximo dos altares:

A sessão pública de encer-
ramento com as formalidades 
canônicas da fase diocesana do 
processo de beatificação do Ser-
vo de Deus, Dom Luciano Pedro 
Mendes de Almeida, foi realizada 
no dia 15 de junho, no Santuário 
de Nossa Senhora do Carmo, em 
Mariana. As cópias dos documen-
tos, que agora serão analisadas por 
duas comissões do Vaticano, chega-
ram em Roma no dia 22 de junho.

A cerimônia foi iniciada com 
uma missa em ação de graças, 
presidida pelo, na época, admi-
nistrador apostólico de Maria-
na, Dom Geraldo Lyrio Rocha, e 
concelebrada pelo bispo auxiliar 
emérito de Brasília, Dom João 
Evangelista Martins Terra, da 
Companhia de Jesus, pelo bispo 
auxiliar de Belo horizonte, Dom 
Geovane Luís da Silva, pelo bispo 
de Leopoldina, Dom José Eudes 
Campos do Nascimento e alguns 
padres. Estiveram presentes fa-
miliares e amigos de Dom Lucia-
no, além de padres jesuítas.

Seminaristas fazem missão em Alto Rio Doce

Visão pastoral

Segundo o promotor de jus-
tiça do processo, Dom Geovane, 
durante os quase quatro anos que 
perdurou a fase diocesana, cerca 
de 70 sessões foram realizadas e 
mais de 60 pessoas foram ouvidas, 
dentre elas, cristãos leigos e leigas, 
religiosos e religiosas, padres e 
membros do episcopado brasileiro.

Após agradecer a dedicação 
sem limites do tribunal da causa, 
Dom Geraldo destacou gratidão 
profunda ao Papa Francisco, que, 
segundo ele, empenhou-se pes-
soalmente para que os organismos 
da Cúria Romana acolhessem a soli-
citação do processo de beatificação e 
canonização de Dom Luciano.

Os membros que compõem 
o tribunal prestaram juramentos, 
colocando a mão sobre a bíblia, e 
assinaram a ata da sessão de en-
cerramento. As mais de seis mil 
páginas que formam o processo 
e a ata foram inseridas dentro 
de uma arca de madeira lacrada 
com o sinete de Dom Geraldo, 
aplicado sobre a cera derretida, 

que permanecerá guardada na 
Cúria. As outras duas cópias fo-
ram levadas para Roma.

Próximos passos
De agora em diante, a causa 

segue para a fase romana, sendo 
de competência da Santa Sé, o 
juízo sobre a santidade. O postu-
lador da fase romana será o padre 
Pascual Cebollada, SJ, Postula-
dor Geral da Companhia de Je-
sus, nomeado por Dom Geraldo. 
“Estão também em andamento 
os trabalhos de tradução para o 
italiano dos depoimentos. Este 
trabalho está confiado a traduto-
res juramentados do Arsenal da 
Paz (Sermig), em Turim, na Itá-
lia”, informou Dom Geraldo.

Antes de declarar encerrada 
a sessão, Dom Geraldo ressaltou 
que a última palavra a respeito da 
declaração de santidade de Dom 
Luciano é a do Santo Padre e 
anunciou que as notícias de gra-
ças alcançadas podem ser dadas 
ao Tribunal.

Os seminaristas dos cursos 
de Filosofia e Teologia, do Se-
minário São José de Mariana, 
participaram de uma Semana 
de Animação Missionária na 
Paróquia São José, de Alto Rio 
Doce (MG), entre os dias 24 de 
junho a 1° de julho.

A iniciativa foi organizada 
pelo Conselho Missionário do 
Seminário e teve como objeti-
vo destacar que “evangelizar é 
a grande missão da Igreja”. Vi-

sitas, encontros e momentos de 
oração com as famílias fizeram 
parte da programação.

O encerramento da Semana 
de Animação Missionária foi 
marcado por uma missa pre-
sidida pelo diretor da comuni-
dade da Filosofia, padre Euder 
Canuto, e concelebrada pelo 
pároco e vigário paroquial da 
anfitriã, padre Geraldo Marti-
nho e padre José Maria. Cente-
nas de pessoas da comunidade 

participaram da celebração.
Em todas as quatro missões 

em que esteve, o seminarista José 
Mario Santana diz ter experi-
mentado um crescimento espiri-
tual e humano. "Na comunidade 
de Marianos fiquei impressiona-
do com a santidade daquele povo 
simples que doa-se inteiramente 
na vida em família e no trabalho, 
sem perder o ânimo de participar 
das celebrações na capela, sem-
pre repleta”, afirma.

Giro de Notícias

O Conselho Regional do Laica-
to da Região Pastoral Mariana Sul 
participou, no dia 16 de junho, do 
Encontro Anual do Laicato Re-
gional. O evento foi realizado no 
Centro Pastoral da região, locali-
zado em Barbacena, e teve como o 
tema o Documento 105 da CNBB 
- Cristãos leigos e leigas na Igreja 
e na sociedade.

Cerca de 40 pessoas, repre-
sentando as várias paróquias da 
região, participaram do estu-

Região Sul estuda documento 105 da CNBB

“A liturgia deslocada da vida é culto vazio”, disse Dom Geraldo para a Comissão de Liturgia 

A Região Pastoral Mariana Leste realizou no dia 
16 de junho, em Ponte Nova, uma formação sobre 
auscultação. O encontro reuniu cerca de 60 pessoas 
e teve a assessoria do vigário judicial da arquidio-
cese, monsenhor Roberto Natali.

Os participantes aprenderam o significado do 
termo “auscultação”, a arte de escutar e estudaram 
o oitavo capítulo da exortação apostólica pós-sino-
dal “Amoris Laetitia”. Alguns motivos de nulidade 
matrimonial também foram citados por monse-
nhor Roberto. Outras duas formações estão previs-
tas para os próximos meses na Região Leste.

Representantes das paróquias, co-
ordenadores dos Conselhos Paroquiais 
de Pastorais (CPPs), catequistas e pa-
dres da Região Pastoral Mariana Norte 
participaram de uma formação sobre 
o Ritual de Iniciação Cristã no último 
sábado (16) na paróquia de Nossa Se-
nhora da Glória, em Passagem de Ma-
riana. A formação foi ministrada pelo 
coordenador da Dimensão Litúrgica, 
padre Luiz Cláudio Vieira.

Padre Luiz Cláudio apresentou o 
caminho catecumenal proposto pela 
Igreja. “Existem quatro elementos, o 

“O que celebramos na liturgia nós precisa-
mos vivenciar no dia a dia. A liturgia deslocada 
da vida é culto vazio. O culto que agrada a Deus 
é saber perdoar, respeitar o outro, é colocar em 
prática o que Jesus fez”, disse Dom Geraldo Lyrio 
Rocha, na formação da Comissão Arquidioce-
sana da Liturgia realizada no dia 9 de junho, no 
Centro de Pastoral, em Mariana.

Dom Geraldo alertou sobre o radicalismo li-
túrgico e a instrumentalização da liturgia. “Mui-
tas celebrações estão adotando elementos de 
show. Na raiz desse problema podemos identifi-
car a falta de compreensão do que é liturgia A 
linguagem litúrgica é orante e toca a fé. Ela é sim-
bólica e toca os sentidos. Ela é poética e toca os 
sentimentos”, disse. Ele também abordou sobre os 
cantos e músicas nas celebrações e o espaço litúrgico. 

Ritual de Iniciação Cristã é tema de for-
mação na Região Norte

Formação sobre Auscultação é realizada na Região Leste

1110

do, que teve assessoria de Ro-
bson Ribeiro, da arquidiocese  
de Juiz de Fora.

Segundo o presidente do 
Conselho Arquidiocesano do 
Laicato (CLAM), Fábio Silva, 
um apelo forte que ficou para 
os presentes é a importância  
de continuar com as discussões 
após o ano dedicado aos leigos. 
“Sigamos, a passos firmes, na 
construção do nosso protagonis-
mo na Igreja e na sociedade”, disse.

primeiro é o pré-catecumenato, onde 
nós temos o anúncio do Kerigma. 
Este é o tempo da purificação da fé, 
das intenções, apresentando um ca-
minho de conversão, apresentando 
Jesus Cristo.  O segundo tempo é o do 
catecumenato. O terceiro é o período 
de iluminação e purificação, tempo 
da quaresma, e o quarto é a mistago-
gia. Agora nós temos a vivência após a 
recepção dos sacramentos. É a passa-
gem de quando a pessoa estava sendo 
acompanhada e começa a caminhar 
sozinha”, explicou padre Luiz Cláudio.

BRUNA SUDÁRIO

Notícias Notícias

BRUNA SUDÁRIO

GABRIELA SANTOS

REPRODUÇÃO
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12 Arte, cultura e fé

Grat idão e devoção popular

Bruna Sudário

A cidade de Entre Rios de Mi-
nas, na Região Pastoral Maria-
na Oeste, com suas ruas calmas, 
casarões antigos e a economia 
baseada na agropecuária, possui 
uma tradição no cenário cultu-
ral, a Festa da Colheita. Criada 
em 1960 por iniciativa de Dom 
José Belvino, então pároco do 
município, a festa tinha o objeti-
vo de reunir os fiéis das capelas 
vizinhas e agradecer por tudo o 
que foi produzido nas lavouras e 
na pecuária, pedir proteção divi-
na além de trazer a oferenda das 
colheitas para Nossa Senhora 
das Brotas, padroeira da cidade.

do como tudo seria. Por ocasião 
da colheita, a movimentação era 
muito grande por aqui”, lembrou.

Durante os meses de abril a ju-
lho, o então padre José Belvino vi-
sitou todas as capelas rurais e con-
vidou as comunidades para a festa. 
Eles haviam escolhido a última 
semana de julho para o grande fes-
tejo. “Eu lembro que algumas pes-
soas duvidavam que ia dar certo. 
Um padre que trabalhava comigo 
dizia que a festa não ia funcionar. 
Ele ficava rindo e dizendo que o 
povo daqui não gostava de se en-
volver com nada. Mas quando 
chegou o dia, foi uma explosão. As 
pessoas vieram de todas as comu-
nidades rurais. Tinha gente vindo a 

soas iam caminhando e levando 
presentes para a paróquia, pois, 
eu tinha pedido para todo mundo 
trazer uma prenda, nisso eles trou-
xeram milho, feijão, arroz, galinha. 
Quem tinha condução foi de con-
dução e muitos vinham de cavalo. 
Mas o que cha-
mou mais atenção 
foram os donos de 
carro de boi. Eu 
não tinha falado 
para eles trazerem 
os carros e eles 
trouxeram. Vie-
ram vários carros 
de boi. Foi uma 
coisa muito boni-
ta. O carro de boi 
que chamou mais 
atenção nesta pri-
meira festa o dono 
caprichou e come-
çou a criar uma 
raça de boi espe-
cial, toda branca, e 
todo ano ele vinha 
com oito juntas de 
boi puxando um 
carro e chamava 
atenção”, disse.

A primeira fes-
ta mal tinha aca-
bado e Dom José Belvino já estava 
pensando na próxima. “Quando 
a festa acabou, eu comecei a avi-
sar o povo que no próximo ano 
teria outra vez. Nisso nós fomos 
ampliando e a festa que era de 
um dia passou para dois e de-
pois para uma semana”, afirmou.

Dom José Belvino ficou na pa-
róquia de Nossa Senhora das Bro-

tas por 21 anos e realizou a Festa da 
Colheita durante todos esses anos. 
“Uma das consequências da festa 
da Colheita, que me dá muita ale-
gria, é que outras paróquias e co-
munidades da região começaram 
a realizar a sua Festa da Colheita; 

às vezes a festa muda de nome, 
mas o proposito é o mesmo”, disse.

Quase 60 anos depois, a fes-
ta ainda é realizada e conta com 
shows, exposição de animais, 
rodeio, a missa da colheita e 
do desfile de carros de boi pela 
cidade. Neste ano, a 59° Fes-
ta da Colheita será promovida 
entre os dias 26 a 29 de julho.

Quando chegou 
o dia, foi uma ex-
plosão. As pessoas 
vieram de todas as 
comunidades rurais. 
Tinha gente vindo a 
pé, de cavalo, de jipe

“
“Eu cheguei 

à   paróquia em 
abril de 1960 e 
o primeiro pe-
dido que Dom 
Oscar fez para 
mim foi criar 
uma festa que 
prestasse uma 
homenagem a 
Nossa Senhora 
das Brotas, que 
era padroeira 
dos agriculto-
res e pecuaris-
tas, como acon-
tecia na cidade 
de Brotas, em 
Portugal. O primeiro morador de 
Entre Rios veio de Brotas”, contou 
Dom José Belvino. Segundo ele, 
os primeiros dias de abril daquele 
ano foram para pensar em como 
fazer a festa. “Eu fiquei imaginan-

pé, de cavalo, de 
jipe”, ressaltou.

A primei-
ra atração da 
festa foi um 
desfile pela 
ruas da cida-
de, saindo do 
hospital e indo 
até à matriz. 
“Foi uma coisa 
tão bonita que 
todos ficaram 
surpresos. Ti-
vemos a mis-
sa na matriz 
e depois nós 
fomos para 

o campo de futebol para fazer 
outros números de divertimen-
to”, explicou dom José Belvino.

Ele sublinhou que no desfile 
era possível ver a diversidade do 
povo de Entre Rios. “Muitas pes-
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Festa  da Colhei ta  é  t radição em Entre  R ios  de Minas


