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ARQUIDIOCESE

Apenas mão de obra?

Apesar da maioria da sociedade brasileira se opor, o Go-
verno Federal se esforça para desconstruir anos de esforço 
no sentido de proteger o trabalhador e sua aposentadoria. 
Além da reforma da Previdência, assunto que se mantém na 
mídia durante meses, quer promover uma profunda refor-
ma trabalhista e ampliou as possibilidades de terceirização 
do trabalho no Brasil. De força de trabalho, os brasileiros 
correm o risco de voltar a ser simples mão de obra.

O Jornal Pastoral quer ajudar no debate e apresenta, nes-
ta edição, alguns aspectos que são tratados sobre o assunto. 
Nesse vai e vem de notícias sobre a reforma da Previdência 
e precarização do trabalho, uma coisa é certa: para melhor 
lutar pelos seus direitos, a ferramenta mais efi ciente ainda 
é a informação.

PÁGINAS 6 e 7

Episcopado
Dom Geovane já está em Belo Ho-

rizonte, arquidiocese onde inicia os 
seus trabalhos como bispo auxiliar. 
Em entrevista ao Jornal Pastoral ele 
fala da surpresa ao receber a notí-
cia dada pela Nunciatura Apostólica 
no Brasil e conta um pouco sobre os 
seus primeiros dias de trabalho pas-
toral junto à Região Pastoral Nossa 
Senhora da Piedade, que possui uma 
população de mais de um milhão de 
habitantes.

PÁGINAS 3 e 5
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Ano Mariano I

Celebramos neste Ano Mariano 
o tricentenário do encontro 
da imagem de Nossa Senhora 

Aparecida e o centenário das aparições 
de Nossa Senhora de Fátima aos três 
pastorinhos. À luz da Exortação Apos-
tólica Marialis Cultus do Beato Paulo 
VI para a reta ordenação e o desenvol-
vimento do culto à Bem-aventurada 
Virgem Maria, queremos aprofundar 
nossa refl exão e alimentar a autêntica 
devoção à Mãe de Deus e nossa.

A devoção a Maria deve estar su-
bordinada ao culto a Jesus Cristo. Ao 
tratar do lugar que a Virgem Maria 
ocupa no culto cristão, o Beato Pau-
lo VI chama a atenção para a Sagrada 
Liturgia que “possui uma incompa-
rável efi cácia pastoral e tem um bem 
reconhecido valor exemplar para as 
outras formas de culto” (MaC 1). As-
sim, no tempo do Advento, a Liturgia, 
junto com a preparação para a vinda 
do Salvador e para a feliz conclusão 
da missão da Igreja, recorda a bem-
-aventurada Virgem Maria (cf. MaC 
3). Desta maneira, os fi éis que procu-
ram viver o espírito do Advento, ao 
considerarem o amor inefável com 
que a Virgem Mãe esperou o Filho, 
serão levados a tomá-la como mode-
lo e a prepararem-se, também eles, 
para irem ao encontro do Salvador 
que vem. A Liturgia do Advento, con-
jugando a expectativa messiânica e a 
expectativa da segunda vinda gloriosa 
de Cristo, com a admirável referência 
a Maria, apresenta um equilíbrio mui-
to acertado, que bem pode ser tomado 
como norma a fi m de impedir quais-
quer tendências para separar, como al-
gumas vezes sucedeu em certas formas 
de piedade popular, o culto da Virgem 
Maria do seu necessário ponto de refe-
rência que é Jesus Cristo. Além disso, 
faz com que este período, seja conside-
rado como um tempo particularmente 
adequado para o culto à Mãe do Se-
nhor (cf. MaC 4).

O tempo do Natal constitui uma 
memória continuada da Maternidade 
divina, virginal e “salvífi ca” de Maria. 
Assim, na solenidade da Natividade 

do Senhor, a Igreja, ao adorar o divino 
Salvador, venera também a sua glorio-
sa Mãe; nesse tempo, as atenções de 
todos se devem voltar para a soleni-
dade da Santa Mãe de Deus, no dia 1° 
de janeiro, que se destina a celebrar a 
participação de Maria no mistério da 
salvação e a exaltar a dignidade singu-
lar que daí advém para a “santa Mãe, 
pela qual recebemos o Autor da vida”; 
na Epifania do Senhor, ao mesmo tem-
po que a Liturgia celebra a vocação 
universal para a salvação, contempla a 
Virgem Maria, verdadeira Sede da Sa-
bedoria e verdadeira Mãe do Rei, que 
apresenta à adoração dos Magos o Re-
dentor de todas as gentes (cf. MaC 5).

Às solenidades da Imaculada Con-
ceição e da Maternidade Divina, devem 
acrescentar-se ainda as antigas e vene-
randas celebrações de 25 de março e de 
15 de agosto: Para a solenidade da En-
carnação do Verbo, a celebração é festa 
conjuntamente de Cristo e da Virgem 
Maria: do Verbo que se torna “fi lho 
de Maria” (Mc 6,3). O “sim” do Verbo 
Encarnado se encontra com o “sim” de 
Maria que, por obra do Espírito Santo, 
se torna Mãe de Deus e ao mesmo tem-
po também, Mãe dos viventes. 

A solenidade de 15 de agosto cele-
bra a gloriosa Assunção de Maria ao 
céu; festa do seu destino de plenitude 
e de bem-aventurança, da glorifi cação 
da sua alma imaculada e do seu corpo 
virginal, da sua perfeita confi guração 
com Cristo Ressuscitado. É uma festa, 
pois, que propõe à Igreja e à humani-
dade a imagem e o penhor da realiza-
ção de sua esperança fi nal: que é essa 
mesma glorifi cação plena, destino de 
todos aqueles que Cristo fez irmãos. A 
solenidade da Assunção tem seu pro-
longamento na celebração da Realeza 
da bem-aventurada Virgem Maria, 
que ocorre oito dias mais tarde (22 de 
agosto) e na qual se contempla aquela 
que, sentada ao lado do Rei dos Sécu-
los, resplandece como Rainha e inter-
cede como Mãe. Quatro solenidades, 
portanto, que acentuam as principais 
verdades dogmáticas que se referem à 
humilde Serva do Senhor (MaC 6).

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)

Lembra-nos o documento de Aparecida, n. 278 que a 
Igreja não se cansa de ser advogada dos pobres e da 
justiça. O que está acontecendo no Brasil é que há 

muito não se via tanta ditadura político-governamental, en-
tre elas uma reforma da previdência que brada aos céus e à 
terra tupiniquim. A aposentadoria de todos está ameaçada. 
Servidores públicos e professores, jovens e trabalhadores, 
homens e mulheres, todos estão ameaçados de não se apo-
sentarem um dia. A reforma proposta pelo atual governo 
avilta a dignidade humana e destrói toda esperança de fu-
turo para o país. Aqueles que já aposentaram com vultosos 
salários fazem conchavos com a elite econômica e empresa-
rial, com os bancos e com a previdência privada para jogar 
ao lixo todos os direitos conquistados a duras penas.

Haja vista a terceirização do trabalho, projeto abalizado 
pela maioria dos congressistas. Onde fi carão os concursos 
públicos, o 13º salário, direito às férias remuneradas, os 
direitos trabalhistas e as condições necessárias de sobrevi-
vência? Na calada da noite, os “representantes públicos” são 
habilitados para sangrar a Constituição e os avanços benefi -
centes aos trabalhadores. Tudo reluz sob o signo silencioso 
e obsequioso da mídia e seus ditames alicerçados e concate-
nados a interesses escusos. Não se dão ouvidos às vozes que 
clamam por justiça social.

A tal reforma previdenciária vem na corrente contrária 
ao povo brasileiro. Propor idade mínima aos 65 anos num 
país em que muitos não sobrevivem a essa idade por des-
caso da saúde pública, ao desemprego que leva à morte, à 
violência cada vez mais precoce para jovens e adolescen-
tes e a injusta equiparação de homens e mulheres, é atenta-
do contra a vida humana. Pagar 49 anos ao INSS, somado 
ao descrédito da administração pública e à desvinculação 
das pensões do salário mínimo é afrontar a inteligência de 
quem quer que seja. 

A Previdência Social é a maior garantia de seguridade 
sobretudo para os mais pobres na expectativa das políticas 
públicas em favor do povo.  O rombo à Previdência precisa 
ser atacado e resolvido. Há grandes bancos e megaempresas 
devendo aos cofres da Previdência e isso precisa ser apura-
do para se colocar às claras a situação real do que ocorre no 
país. Também equiparar homens e mulheres numa relação 
tão desigual de condições de trabalho e das jornadas com-
plementares de ocupação laboriosa é cavar mais o abismo 
das injustiças. Mais sofrem as mulheres em sua árdua ativi-
dade manual, intelectual e doméstica.

Esse governo e seus comparsas não têm autoridade mo-
ral nem legítima para fazerem esse tipo de reforma. O povo 
está mais atento, embora viva e durma sob a falsa imagem 
de segurança que se mostra na TV, no rádio e no jornal, 
ainda em redes sociais com a visão míope da elite dominan-
te. Passos estão sendo dados, movimentos se organizando, 
pressão popular acelerando. É o ruído, o barulho das ruas 
que começa a emergir para a defesa da vida que se quer. O 
gigante não está mais adormecido; ele ruge e se mexe na 
iminência de passar por cima de quem se atrever a enfrentá-
-lo. Como afi rma e denuncia o Papa Francisco, a economia 
que não serve à vida, também não serve para existir. 
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PASTORAL: Como o senhor rece-
beu a notícia sobre o episcopado e 
qual foi a sua reação?

DOM GEOVANE: Eu fi quei sabendo 
ofi cialmente que deveria responder a 
esta convocação no dia 28 de novem-
bro. Estava junto aos meus familiares, 
em Carandaí, e após o almoço recebi 
um telefonema da Nunciatura Apos-
tólica. A partir daí começou este pro-
cesso de discernimento. O secretário 
do núncio, foi ele quem me transmi-
tiu a notícia, disse que o Santo Padre 
havia me escolhido e me nomeado 
para exercer o ministério episcopal 
na Arquidiocese de Belo Horizonte, 
como bispo auxiliar. Ele me pergun-
tou se eu aceitaria e naquela hora eu 
disse que precisava de um tempo para 
rezar e consultar meu diretor espiritu-
al e pedi um prazo para responder à 
convocação. 

Isso tudo foi para mim uma gran-
de surpresa. Eu não estava pensando 
a respeito, não passava por minha 
mente, não estava no meu horizonte. 
Para mim era muito tranquila a ques-
tão do sacerdócio, no sentido de uma 
permanência na Arquidiocese de Ma-
riana, na paróquia onde eu estava ou 
então em outra comunidade que Dom 
Geraldo precisasse de mim. Eu não 
imaginava que fosse confi ada a mim 
esta grande missão pastoral. Mas aco-
lhi, dizendo sim três dias depois, e no 
dia 1º de dezembro eu disse sim, que 
aceitaria e aceito, confi ando sempre 
na graça de Deus. 

PASTORAL: Como o senhor se sen-
tiu e se sente agora?

DOM GEOVANE: Ninguém entra 
no seminário pensando em ser bis-
po. Ninguém faz teologia ou fi losofi a 
pensando em ser bispo. Entramos no 
seminário sabendo que, se o processo 
se desenvolve, seremos ordenados di-
áconos e presbíteros. Eu, pelo menos, 
confesso que nunca pensei nessa pos-
sibilidade e foi uma grande surpresa. 
Por um lado, isso me deixa meio sem 
chão. Eu estou me sentindo justamen-
te assim: como se tudo ao meu redor 
tivesse desabado e somente eu esti-

vesse de pé olhando tudo aquilo que 
foi desconstruído, pois é também, um 
processo de desconstrução. Eu tive 
que abrir mão das minhas iniciativas, 
uma situação de conforto consolidado 
na paróquia, para iniciar um novo ca-
minho. Esta é a minha sensação, mas 
eu estou muito feliz, sereno, tranquilo, 
confi ante em Deus.

PASTORAL: É se desconstruir para 
construir uma coisa maior ainda?

DOM GEOVANE: O episcopado nos 
insere neste processo de esvaziamen-
to total para uma resposta generosa, 
pois é um grande serviço à Igreja. É 
isso que eu tenho constatado e já te-
nho experimentado nestes primeiros 
dias aqui na Arquidiocese de Belo 
Horizonte. As funções que exercerei 
aqui, os trabalhos que já me foram 
confi ados. Devagar eu vou tomando 
consciência do grande serviço que 
vou desempenhar na Igreja.

PASTORAL: E a mudança de perfi l 
da própria arquidiocese. Há diferen-
ças no trabalho a ser desempenhado 
na Arquidiocese de Belo Horizonte?

DOM GEOVANE: Eu sempre pensei 
que não gostaria de trabalhar em uma 
cidade grande. E aconteceu o contrá-
rio na minha vida. Fui nomeado para 
trabalhar na capital de Minas. Um 
grande centro urbano, uma arquidio-
cese com cinco milhões de habitantes. 
A região pastoral que me foi confi ada 
(Região Pastoral Nossa Senhora da 
Piedade) tem 1,2 milhão de habitantes 
e cerca de 200 padres. Ou seja, a região 
pastoral que vou atender tem quase a 
população de toda a Arquidiocese de 
Mariana. É claro que a Arquidiocese 
de Mariana é muito mais extensa que 
a região, mas em se tratando de po-
pulação, tem a mesma coisa. É uma 
região que engloba oito municípios e 
o centro da capital mineira.

Eu pensei muito nisso pois é um 
processo de inserção em uma outra 
realidade. É uma realidade onde a 
convivência está me mostrando que 
as características do mineiro, de ser 
acolhedor. A vivência da fé e outros 

“Um filho é sempre filho”
Marcelo Martins

muitos traços que são semelhantes 
ao nosso povo da Arquidiocese de 
Mariana. Há características que são 
próprias do povo mineiro: a acolhida, 
por exemplo, que já estou experimen-
tando em visitas que estou fazendo. 
Fui a Caeté e depois fui a Sabará e a 
gente vê os traços de semelhança com 
a Arquidiocese de Mariana. Mesmo 
no centro de Belo Horizonte a gente 
vê isso. 

Mas não deixa de ser um gran-
de desafi o. Um centro urbano com 
problemas sociais grandes como, por 
exemplo, a presença de pessoas em si-
tuação de rua. Uma grande população 
de rua com quem a Arquidiocese de 
Belo Horizonte já tem um importante 
trabalho social no sentido de melho-
rar a vida destas pessoas.

PASTORAL: O que muda na sua re-
lação com a estrutura da Igreja?

DOM GEOVANE: A minha primeira 
atitude, por exemplo, na Assembleia 
Geral dos Bispos (55ª Assembleia 
Geral da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil - CNBB, que será 
realizada entre os dias 26 de abril e 
5 de maio, no Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida, em Apare-
cida, São Paulo), será uma atitude de 
escuta. Escutar aquilo que a Igreja diz 
a mim, por meio dos bispos que cons-
tituem a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil. A atitude de escuta 
é o primeiro caminho para que possa 
dar uma contribuição efi caz naquilo 
que a CNBB vem pensando.

Então, se é novidade entrar no 
trabalho pastoral em outra arquidio-
cese, mais ainda é entrar no Colégio 
Episcopal Brasileiro e participar de 
uma conferência onde se encontram 
todos os bispos do Brasil. É claro que 

Mais um presbítero pertencente à Arquidiocese de Mariana é or-
denado bispo. Geovane Luís da Silva, o padre Geovane, é o mais 

novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Com o 
objetivo de compartilhar um pouco todo o processo de mudança 
e saber como será o trabalho na nova arquidiocese, o Jornal Pas-

toral foi conversar, em sua nova casa, com dom Geovane, que 
se diz surpreso e feliz com a missão episcopal. “Isso tudo foi pra 
mim, uma grande surpresa. Eu não estava pensando a respeito, 

não passava por minha mente, não estava no meu horizonte.” 
Confi ra a entrevista.

nós já conhecemos o pensar da Igreja 
no Brasil, mas uma coisa é você lidar 
com isso a distância e outra é fazer 
parte diretamente deste processo. 
É preciso escutar para que eu possa 
exercer meu ministério a partir da co-
munhão.

A segunda atitude é a de disponi-
bilidade. Todos nós, por mais pobres 
que sejamos, temos algo a oferecer 
para o outro. O que eu puder oferecer, 
como serviço, à Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil, eu o farei com 
toda disponibilidade. Não quero ser 
omisso, quero dar minha contribui-
ção no sentido de pensar as iniciativas 
pastorais da Igreja como bispo.

PASTORAL: Qual a mensagem o 
senhor deixa para o povo da Arqui-
diocese de Mariana?

DOM GEOVANE: A minha mensa-
gem à Arquidiocese de Mariana é a 
mensagem da gratidão. Aquilo que 
eu sou devo à minha família, devo ao 
seminário e, sobretudo, à Arquidio-
cese de Mariana. Minha gratidão ao 
presbitério da nossa Arquidiocese, 
que sempre ofereceu a mim o teste-
munho de fi delidade ao evangelho 
e de austeridade. O nosso clero vive 
uma vida austera e isso é um belo tes-
temunho que me anima a viver o meu 
ministério episcopal. Então a minha 
gratidão. Sou o que sou pela graça de 
Deus, é bem verdade, mas tudo aquilo 
que tenho de bom foi me dado pelo 
meu seminário, pela minha família, 
pela minha arquidiocese. Eu me sinto 
unido intimamente à Arquidiocese de 
Mariana, mesmo estando inserido na 
Arquidiocese de Belo Horizonte. Um 
fi lho é sempre fi lho e eu me sinto fi lho 
da Arquidiocese de Mariana que me 
ajudou a ser o que sou hoje.
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Pe. Geraldo Martins
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

Nossa arquidiocese vive um momento 
muito importante que é a implemen-
tação do Projeto Arquidiocesano de 

Evangelização (PAE 2016-2020). Por decisão do 
Conselho Arquidiocesano de Pastoral (CAP), 
todas as instâncias da arquidiocese (regiões, fo-
ranias, paróquias, comunidade, coordenações 
pastorais, movimentos e associações) deverão 
dedicar-se ao estudo do PAE neste primeiro se-
mestre do ano. A partir de julho, o tempo deve 
ser dedicado à elaboração dos planos de pasto-
ral de cada instância com vistas a colocar em 
prática o que está previsto no PAE.

Em nível arquidiocesano, duas iniciativas 
já foram realizadas com o objetivo de tornar o 
PAE conhecido. No dia 26 de março, tivemos 
o terceiro encontro arquidiocesano de coorde-
nadores paroquiais de pastoral. Compareceram 
120 pessoas que tomaram conhecimento do 
PAE e de seus objetivos. Os coordenadores saí-
ram animados do encontro e conscientes de sua 
missão de tornar o projeto conhecido em suas 
respectivas paróquias. A segunda iniciativa foi 

o lançamento oficial do PAE feito pelas paróquias 
no último dia 2 de abril. Alegrou-nos a notícia de 
que várias paróquias já avançaram com a propos-
ta e fizeram belas apresentações do projeto às co-
munidades paroquiais, despertando em muitos o 
desejo de conhecer seu conteúdo e seu plano evan-
gelizador.

Uma nova atividade que começa a ser desenvol-
vida é a preparação das equipes das foranias que 
terão a responsabilidade de animar a aplicação do 
PAE nas paróquias. Esta preparação será feita pela 
Equipe Arquidiocesana do PAE, composta por três 
representantes de cada região, além do coordena-
dor arquidiocesano de pastoral. Com isso, espera-
mos atingir todas as paróquias e ajudá-las na tarefa 
de tornar o PAE a inspiração de sua ação evange-
lizadora.

Nosso projeto de evangelização tem como meta 
tornar nossa Igreja toda missionária. O caminho 
que escolhemos para isso é dado pelas Diretrizes 
Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 
(DGAE) que apontam cinco urgências da evange-
lização: 1) Igreja em estado permanente de missão; 

Por uma Igreja missionária
2) Igreja, casa da iniciação à vida cristã; 3) Igreja, 
animação bíblica da vida e da pastoral; 4) Igreja, 
comunidade de comunidades e 5) Igreja a serviço 
da vida. 

Perceberemos, na implementação do PAE, que 
retomarão vigor e atualidade os vários projetos que 
a arquidiocese já construiu como o missionário, vo-
cacional, da comunicação, da catequese, da juven-
tude, além do projeto sobre os ministérios, que está 
em fase de elaboração. Ter esses projetos presentes 
ao falarmos do PAE é imprescindível, não só para 
garantir a continuidade de nossa caminhada pas-
toral, mas, sobretudo, para aperfeiçoar os trabalhos 
que já realizamos na busca de resposta aos desafios 
enfrentados pela evangelização nos tempos atuais.

Confiamos que o Espírito Santo nos indicará o 
melhor caminho para atingirmos nossa meta, cons-
truindo a unidade na diversidade e fortalecendo a 
comunhão e a participação, características da Igre-
ja-Povo de Deus a serviço do Reino.

O Projeto Arquidiocesano de Evan-
gelização (PAE 2016-2020) foi tema das 
reflexões do III Encontro dos Coordena-
dores/as Paroquiais de Pastoral realizado 
no dia 26 de março, no Instituto de Filo-
sofia do Seminário São José, em Maria-
na. Os principais pontos do documento 
e a história dos projetos na Arquidiocese 
foram apresentados aos participantes. 

“Vocês, coordenadores, serão uma 
ponte importante no processo de imple-
mentação do projeto. Por isso, vocês pre-
cisam se identificar com o PAE. Pois, ele é 
um instrumento para construir o reino de 
Deus”, afirmou o coordenador arquidio-
cesano de pastoral, padre Geraldo Mar-
tins, que conduziu as atividades do dia.

Padre Geraldo disse que o PAE 
2016-2020 dá continuidade ao trabalho 
desenvolvido no PAE 2010-2014. “É o 
mesmo projeto, mas renovado. Ele foi 
construído em comunhão com a Igreja 
e com o magistério do Papa Francisco. O 
PAE vem dar continuidade aos projetos 
anteriores. Conhecer essa história é im-
portante, pois mostra que o PAE 2016-
2020 é fruto de uma caminhada. Ele é 
a continuidade dos projetos anteriores”, 
explicou o presbítero.

O encontro, que contou com a pre-
sença de 120 pessoas, teve como objetivo 
proporcionar a troca de experiências en-

Coordenadores de Pastoral 
promovem estudo sobre o PAE

tre os coordenadores paroquiais de pas-
toral, fazendo com que eles percebam 
que há uma unidade de ação pastoral na 
Arquidiocese.

Para Efigênia Silva Gonçalves, da pa-
róquia São Judas Tadeu, em Conselhei-
ro Lafaiete, o dia foi muito proveitoso 
participativo e esclarecedor. “Eu percebi 
que os coordenadores estavam bastante 
comprometidos com a implementação 
do projeto nas paróquias. Estou saindo 
com bastante esperança para as próxi-
mas etapas”, completou Efigênia.

Unidade na evangelização
Uma celebração, presidida pelo arce-

bispo de Mariana, Dom Geraldo Lyrio 
Rocha, também fez parte da programa-
ção. Ao final da missa, Dom Geraldo 
destacou a importância de todos assu-
mirem o PAE. “O Projeto de Evange-
lização deve ser assumido por todas as 
forças vivas da Arquidiocese de Maria-
na. As comunidades, os movimentos, as 
pastorais, as paróquias e as regiões. A 
gente percebe, imediatamente, quando 
a paróquia assume de verdade o PAE. O 
que está em jogo é a unidade da nossa 
Igreja. O projeto não é uma camisa de 
força, não queremos uniformizar. Pode-
mos usar roupas diferentes, mas a fala 
deve ser a mesma”, disse o arcebispo.

A Exortação Apostólica Pós-Sino-
dal, do papa Francisco,  Amoris Laeti-
tia (A Alegria do amor), sobre o amor 
na família foi objeto de reflexão da reu-
nião da Província Eclesiástica de Ma-
riana, que contempla a Arquidiocese de 
Mariana e as Dioceses de Governador 
Valadares, Caratinga, Itabira/Coronel 
Fabriciano, realizada no dia 30 de mar-
ço em Governador Valadares, MG.

As reflexões sobre o documento 
foram apresentadas pelo diácono José 
Luciano de Governador Valadares. 
Em sua fala ele ressaltou sobre os des-
dobramentos da Amoris Laetitia e na 
caminhada pastoral. “Nesta Exorta-
ção Apostólica temos o uso da Palavra 
de Deus como fonte, a Palavra serve 
como inspiração. Temos também, o 
resgate do amor como linguagem a ser 
praticada na Igreja”, disse o diácono.

Participaram da conversa o arce-
bispo de Mariana, dom Geraldo Lyrio 
Rocha, o bispo de Governador Vala-
dares, dom Antônio Carlos Félix, os 
coordenadores arquidiocesanos de 
pastoral e representantes da pastoral 
familiar. “A Amoris Laetitia  tem a fi-
nalidade de nos ajudar a por em práti-
ca, no dia-a-dia e na pastoral, de uma 
forma mais misericordiosa, a acolhida 

aos mais diversos casais, mostrando 
que há um espaço para eles na Igreja”, 
afirmou dom Félix.

Partilha
Para partilhar como está sendo a prá-

tica da Amoris Laetitia em cada diocese 
da província, foi realizada uma roda de 
conversa onde os representantes da pas-
toral familiar puderam relatar um pouco 
sobre suas vivencias pastorais.

O bispo anfitrião da reunião avaliou 
a conversa como bem proveitosa. “A fi-
nalidade era provocar o interesse pelo 
estudo da Amoris Laetitia, uma vez que 
já faz algum tempo que o documento 
foi lançado. E também para nós vermos 
o que já está sendo feito em termo de 
pastoral familiar e como estamos apli-
cando Amoris Laetitia   em nossos tra-
balhos pastorais”, completou dom Félix.

Também foram apresentados in-
formes sobre as atividades pastorais 
das arquidioceses. Ao final da reunião, 
dom Geraldo reforçou que a província 
está em comunhão com a CNBB no 
que diz respeito à Reforma da Previ-
dência.  A próxima reunião da Provín-
cia Eclesiástica de Mariana será em se-
tembro, na cidade de João Monlevade, 
diocese de Itabira/ Coronel Fabriciano.

Amoris Laetitia é objeto de 
reflexão em reunião da Província
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GIRO RÁPIDO

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
A matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Con-

gonhas, Região Pastoral Mariana Oeste, foi reaberta após 
um ano e sete meses de obras de restauração. Tombada 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan) em 1950, a construção do século XVIII 
recebeu investimentos do Governo Federal, por meio do 
PAC das Cidades Históricas. A inauguração ofi cial foi re-
alizada no dia 30 de março e os fi éis já podem participar 
das celebrações na igreja.

ROMARIA DOS TRABALHADORES
Caravanas de toda a Arquidiocese de Mariana já po-

dem se inscrever para a XXVII Romaria dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras, que será realizada no dia 1° de 
maio na cidade de Urucânia, na Região Pastoral Mariana 
Leste. 

A caminhada, que acontece em comunhão com o Dia 
do Trabalhador, tem como tema “Trabalhadores e traba-
lhadoras em defesa da vida” e lema “Organizar o povo 
para salvar o Brasil”.

São esperados milhares de romeiros e peregrinos para 
este momento de encontro, fortalecimento e refl exão 
das comunidades de base. Os interessados em inscrever 
seus grupos, devem entrar em contato com a paróquia 
de Nossa Senhora do Bom Sucesso, anfi triã da Romaria, 
pelo telefone (31) 3876-1053 ou pelo e-mail: santuariou-
rucania@gmail.com.

CATEDRAL DA SÉ 
A Catedral de Mariana receberá as cores bege e vinho 

na pintura que será realizada ainda dentro da licitação 
atual fi nanciada pelo PAC Cidades Históricas. A decisão 
foi tomada pela comunidade da paróquia Nossa Senhora 
da Assunção que se reuniu no Santuário Nossa Senhora 
do Carmo  para audiência pública com representantes do 
Iphan. A ideia de deixar a comunidade decidir as cores 
da igreja veio de uma reunião realizada pelo Iphan, com 
a presença de especialistas em conservação e restauração. 

DOCUMENTO 105 DA CNBB
Entre os dias 31 de março e 2 de abril, os leigos da ar-

quidiocese estiveram reunidos na  Casa de Retiro Nossa 
Senhora da Alegria, em Antônio Pereira, para refl etir so-
bre o documento 105 da CNBB - Cristãos leigos e leigas 
na Igreja e na sociedade. O Concílio Vaticano II e o do-
cumento Apostolicam Actuositatem também fi zeram par-
te do estudo. A proposta do encontro foi gestada e apro-
vada na última Assembleia Arquidiocesana do Laicato, 
realizada em outubro de 2016 na cidade de Barbacena. 

I MUTIRÃO REGIONAL DE COMUNICAÇÃO 
Estão abertas até 15 de maio as inscrições para o I 

Mutirão Regional de Comunicação. Realizado pela Pas-
toral da Comunicação do Regional Leste 2, o encontro 
acontece nos dias 2 e 3 de junho, na PUC Minas - Cam-
pus Coração Eucarístico, em Belo Horizonte. O evento é 
direcionado a bispos, padres, religiosos(as), agentes da 
Pascom e profi ssionais da área de comunicação com o 
objetivo de estreitar vínculos, trocar experiências e con-
solidar a caminhada pastoral nas dioceses do Regional 
Leste 2. As inscrições devem ser feitas preenchendo for-
mulário disponibilizado pelo site do Regional Leste 2. 
Quem se inscrever até o dia 25 de abril, paga R$50,00. 
Até 15 de maio o valor é de R$60,00. O pagamento deve 
ser feito mediante depósito bancário identifi cado em 
agências bancárias e casas lotéricas, na conta disponível 
no site do Regional Leste 2. Outras informações podem 
ser obtidas pelos telefones (31) 3224-2434 / 3224-0017 
ou pelo e-mail pascomleste2@gmail.com.

Em clima de fé, alegria e 
entrega a Deus foi realizada, 
no dia 25 de março, na basí-
lica de São José, em Barba-
cena, a ordenação episco-
pal de monsenhor Geovane 
Luís da Silva. Centenas de 
fi éis, padres e bispos estive-
ram reunidos para acompa-
nhar a celebração, que teve 
como ordenante principal 
o arcebispo de Mariana, 
Dom Geraldo Lyrio Rocha, 
e como consagrantes o ar-
cebispo de Belo Horizonte, 
Dom Walmor Oliveira de 
Azevedo, e o bispo de Le-
opoldina, Dom José Eudes 
Campos do Nascimento.

“A ordenação de dom 
Geovane é um dos pontos 
mais luminosos do Ano da 
Vocação Sacerdotal vivi-
do pela Igreja particular de 

Dom Geovane 
é ordenado em Barbacena

irmão, José Roberto, essa 
data jamais será esquecida. 
“Eu e meus familiares ja-
mais esqueceremos este dia. 
Certamente a alegria de ver 
nosso irmão sendo ordena-
do bispo fi cará para sempre 
em nossos corações”, afi r-
mou.

Nomeado pelo Papa 
Francisco bispo auxiliar 
da Arquidiocese de Belo 
Horizonte, dom Geovane 
escolheu como lema para 
o seu episcopado “Sit amo-
ris offi  cium” (Seja serviço 
de amor). A frase é tirada 
do comentário de Santo 
Agostinho ao capítulo 21 
do Evangelho de São João 
e citada por São João Paulo 
II na Exortação Apostólica 
pós Sinodal “Pastores dabo 
vobis”.

Mariana”, disse dom Ge-
raldo. O arcebispo, recor-
dando da liturgia do dia, 
ressaltou que junto a Ma-
ria, a Virgem da Piedade, 
monsenhor Geovane disse 
o seu sim e assume o seu 
ministério episcopal. “As-
sim, nosso irmão Geovane 
assume o ministério epis-
copal para servir a Igreja no 
anúncio fi el da mensagem 
libertadora, transformadora 
e salvadora do verbo que se 
fez carne, da palavra que se 
faz homem e veio viver entre 
nós”, completou o arcebispo.

Ao fi nal da celebração, 
dom Geovane agradeceu 
todos que o acompanham 
em sua caminhada, espe-
cialmente seus pais, fami-
liares, amigos presbíteros 
e paroquianos. Para seu 
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Por Marcelo Martins (*)
(*) Atenção, leitor. Este conteúdo deve ser lido com cui-
dado, pois o assunto tratado sofre alterações drásticas 
diariamente e, ao ler o que se segue, certamente algo 
pode não corresponder mais à realidade. 

O pedido acima é inconcebível para quem se pro-
põe a fazer uma matéria jornalística, mas necessário 
para todos que querem e esperam acompanhar o 
desenrolar da reforma da Previdência proposta pelo 
Governo Federal e que tramita no Congresso Nacio-
nal. Para se fazer um trabalho jornalístico que tenha o 
máximo de informações corretas e credibilidade, op-
tamos por trabalhar, neste texto, com mais opiniões de 
especialistas e menos informação pura e simples sobre 
avanços e retrocessos que a reforma propõe.

Da forma mais didática possível, escolhemos tre-
chos de falas e textos de gente envolvida no processo, 
com o objetivo de aprofundar o assunto, fazendo com 
que o nobre leitor amplie seu senso crítico diante de 
tanta informação desencontrada. Esperamos que ex-
periência seja boa e que você aproveite bem a leitura.

Solução
Já de início vamos tentar responder à questão colo-

cada no título da matéria. Não caia na armadilha criada 
por muitos que querem fazer você pensar que a Previ-
dência pública é um problema. Não é! E quem afi rma 
isso é o professor da Universidade de Brasília, pesqui-
sador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 
Ipea e da Universidade de Yale, Marcelo Medeiros. 

Segundo o professor, em artigo publicado no 
jornal Folha de São Paulo, a Previdência não é um 
problema. “É uma solução, e das mais importantes: 
ela protege pessoas que perderam parte de sua capa-

Problema ou solução?
Assunto mais debatido no Brasil nos últimos meses, a famigerada reforma da Previdência anunciada pelo atual governo sofre alte-
rações quase diárias e é criticada por especialistas de vários segmentos da sociedade. Afi nal, reformar a Previdência é a solução? E 

a mídia, tem ajudado a esclarecer a questão ou ampliado o abismo entre o cidadão comum e a informação exata?

cidade de trabalhar. A proposta que está em pauta no 
Congresso, entretanto, encara a Previdência como 
problema, não como solução. Daí por que sua moti-
vação central é economizar dinheiro no futuro.” Para 
Marcelo Medeiros, mirando apenas a economia, o 
governo deve ampliar as desigualdades. “Mais ainda, 
(a proposta de reforma) dá pouca atenção ao fato de 
que o Brasil é incrivelmente desigual. Tanto assim 
que a reforma, até o momento, tem três caracterís-
ticas principais: não traz benefícios adicionais aos 
mais pobres, é injusta com as mulheres e complacen-
te com os mais ricos”, explica.

Reformas devem ser feitas sempre e em todas as 
áreas. No entanto o governo mostra que está inver-
tendo a lógica da busca de igualdade e com isso pe-
nalizando os que já recebem menos. Para se ter uma 
ideia de como a própria Previdência já é desigual e só 
faz aumentar a diferença entre pobres e ricos vamos 
aos números. Segundo pesquisa de Orçamentos Fa-
miliares feita pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística – IBGE, 50%, ou seja, metade de todos os 
recursos previdenciários, vão para os 10% mais ricos, 
e 25%, um quarto do dinheiro, vão para os 66% mais 
pobres. “Quando se quer economizar, o mais sensato 
é olhar antes para onde mais se gasta. Se o país pre-
cisa poupar recursos, é melhor mirar as aposentado-
rias mais altas. Faz sentido que seja assim. Diminuir 
despesas com os mais ricos não só afeta bem menos 
pessoas como também promove economia muito 
maior”, explica o professor Marcelo Medeiros.

A proposta original do Governo Federal, ao invés 
de reduzir esta desproporcionalidade comprovada 
pelos dados do IBGE, traz prejuízo a quem já não 
consegue arcar com moradia ou tratamento médico 
dignos. “A proposta do governo inclui três medidas 

excessivamente restritivas para os mais pobres, e só o 
faz porque lhes impõe as mesmas regras válidas para 
os mais ricos. A primeira eleva de 15 para 25 anos o 
tempo mínimo de contribuição. A segunda aumenta 
de 65 para 70 anos a idade mínima para o acesso à as-
sistência social dos idosos. A terceira torna menores 
as aposentadorias de quem contribuir por menos de 
49 anos’, explica o professor.

Salário Mínimo e Recuperação Fiscal
Outros dois aspectos também muito criticados na 

sugerida reforma da Previdência estão relacionadas 
ao valor do salário mínimo e à cobrança de grandes 
devedores da Previdência, em especial grandes em-
presas que não repassam à União os valores referen-
tes à aposentadoria de seus funcionários. 

O senador pelo Rio Grande do Sul, Paulo Paim, 
é um especialista no assunto. Líder da Frente Par-
lamentar Mista em Defesa da Previdência Social, 
o senador publicou, em 2016, o livro “O martelo, a 
pedra e o fogo”, onde discute, entre outros assuntos, 
vários pontos relacionados à Seguridade Social e a 
Previdência. Para ele, com a implantação da refor-
ma sugerida pelo governo Temer, “a Previdência 
Social passaria a ser tão somente um programa de 
renda mínima, pagando benefícios cada vez meno-
res, abaixo inclusive do piso salarial. Isso acontece-
ria, porque o Planalto defende a desvinculação do 
benefício previdenciário do valor do salário mínimo, 
ou seja, a aposentadoria poderia fi car menor do que 
o mínimo e, para piorar, com a absoluta tendência 
de distanciamento cada vez maior entre os dois, já 
que certamente, os governantes proporiam reajustes 
sempre menores nos benefícios em relação àqueles 
do salário mínimo.”
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adê a Previdência Social? Q
ue dor de cabeça!

Está fi cando difícil cantar “Pátria amada, 
idolatrada!” Será que esta Pátria é do tipo 
de mãe desnaturada, que joga seus fi lhos no 
lixo? Ou o senhor Brasil é um péssimo fi lho 

que abandona seus pais na velhice? Será que a “Salve 
Rainha” é uma oração brasileira dirigida à Senhora 
Aparecida, Rainha do Brasil? Pois, parecemos refu-
giados sem direção, gememos e choramos num vale 
de lágrimas. 

A saúde está mal, a educação insuportável; as es-
tradas estão ótimas pra burro. O que é prioridade 
neste país? Professores, profi ssão de risco, tão pou-
co remunerados. Parlamentares, com doze dias de 
trabalho mensal, custando à nação o que daria para 
pagar dezenas de médicos, centenas de professores. 
Trabalhadores/as rurais, enfrentando sol e chuva, 
para alimentar o Brasil são tão maltratados, enquan-
to os latifundiários e empresários do agronegócio e 
das mineradoras, destruidores das fl orestas, consu-
midores do ouro, rasgam o verde da bandeira bra-
sileira. Será que teremos de abdicar desta bandeira 
nacional e criarmos outra? Cadê o verde daa matas? 
Cadê o amarelo do ouro? Cadê as estrelas: há tanta 
fumaça! Cadê a ordem? Onde está o progresso? 

Numa época em que se fala tanto de prevenção, 
aparece um faraó ou um Hitler para eliminar os 
pobres do país. Os profetas Ozéias e Amós tinham 
razão: Querem tomar tudo até que não se encontre 
nada, nenhum espaço para os pobres. “A Previdên-
cia Social é um mecanismo de distribuição de ren-
da do país”. Segundo o IBGE, aproximadamente 11 
milhões de brasileiros estariam na pobreza absoluta 
sem os benefícios pagos pela Previdência.

O governo mente quando afi rma que a Previdên-
cia dá prejuízo. Vejamos os lucros da Previdência 
Social nos últimos anos: Em 2007 = 75,9 bilhões; em 
2008 = 64,6 bilhões; 2009 = 32,8; 2010 = 56,6 bilhões; 
2011 = 77,1 bilhões; 2012 = 78,1 bilhões; 2013 = 67,6 
bilhões; 2014 = 35,5 bilhões; 2015 = 20 bilhões (Carti-
lha SINDIFISCO – MG e Sind-UTE – MG fev. 2017).  
Sem contar os 30% que o governo desvia.

Com certeza a Previdência renderia muito mais se 
não fossem as concessões às grandes empresas, com 
desculpa de incentivo. Sempre incentivando os ri-
caços às custas dos pobres. Vale lembrar a ganância 
incontrolada de alguns, como registra a Bíblia no 1º 
livro dos Reis, 20. Querem tirar dos trabalhadores e 
das trabalhadoras para enriquecer, mais ainda, gran-
des empresários, banqueiros e investidores. E a apo-
sentadoria astronômica para alguns privilegiados! 

O povo, em todo o Brasil, tem manifestado con-
tra essa reforma. A Igreja Católica e muitas Igrejas 
Evangélicas têm se manifestado através de cartas e 
pronunciamentos. Mas o governo golpista insiste 
em lutar contra o povo. Em carta às autoridades da 
nação brasileira, a Igreja Evangélica de Confi ssão 
Luterana do Brasil, após citar Ex 3,7: “Eu vi, ouvi e 
desci para libertar meu povo”, escreve: “A reforma da 
Presidência não pode ser objeto e resultado de acor-
dos e conchavos políticos. Esta reforma deve ser de-
batida pela sociedade brasileira”. A CNBB em nota, 
de 23/03/2017 escreve: “Não é possível encaminhar 
solução de assunto tão complexo com informações 
inseguras, desencontradas e contraditórias”, vindas 
de diversos setores do próprio governo. E ainda a 
Província Eclesiástica de Belo Horizonte diz que “a 
Previdência Social representa, para os cidadãos em-
pobrecidos a única diferença entre o desamparo e 
uma velhice minimamente segura”. 

Mas... há esperança: ainda vamos aprender a não 
negociar o voto!

Como tantos outros especialistas no assunto, Paim também acha que o sistema deve ser 
revisto, mas observa que o movimento deve ser sempre na direção da redução da desigualda-
de, ampliando a fi scalização e cobrando de quem deve à União. “É fundamental melhorar a 
fi scalização sobre o setor, por meio do aumento do número de auditores fi scais em atividade 
e do aperfeiçoamento da gestão e dos processos de fi scalização bem como criar um Programa 
de Recuperação Fiscal, para a cobrança de R$ 236 bilhões de dívidas ativas recuperáveis com a 
Previdência Social”, explica o senador.

Segundo a Procuradoria Geral da Fazenda, os devedores da Previdência Social devem aos 
cofres públicos mais de R$ 420 bilhões. Só a mineradora Vale deve R$ 275 milhões. Entre os 
que devem mais, estão três dos maiores bancos do país. O Bradesco, o Banco do Brasil e o Itaú 
Unibanco tem débito de respectivamente, R$ 465 milhões, R$ 208 milhões e R$ 88 milhões. 
No topo da lista está a Varig, que quebrou em 2006 e deve à União R$ 3,713 bilhões, deixando 
claro que o governo tem sido bem mais generoso com as empresas do que com os trabalhado-
res. Outras empresas, como a Vasp e TV Manchete também fecharam as portas deixando um 
rombo nos cofres públicos. 

Até a grande paixão nacional, o futebol, tem prejudicado os trabalhadores brasileiros quan-
do o assunto é Previdência. Juntos, os clubes brasileiros devem mais de R$ 800 milhões. Só o 
Flamengo, “líder” no calote à Previdência, deve R$ 83.863.163,36. Os dois maiores clubes de 
Minas estão na lista dos vinte maiores devedores entre os clubes de futebol. O Atlético deve R$ 
54.950.505,96 e o Cruzeiro R$ 12.817.265,22.

Direito Social
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB também saiu em defesa dos traba-

lhadores. Em nota publicada no mês de março, a CNBB deixou claro seu repúdio a reforma. 
“O Art. 6º. da Constituição Federal de 1988 estabeleceu que a Previdência seja um Direito 
Social dos brasileiros e brasileiras. Não é uma concessão governamental ou um privilégio. Os 
Direitos Sociais no Brasil foram conquistados com intensa participação democrática; qualquer 
ameaça a eles merece imediato repúdio. (...) Buscando diminuir gastos previdenciários, a PEC 
287/2016 ‘soluciona o problema’, excluindo da proteção social os que têm direito a benefícios.”

A nota, assinada pela presidência e escrita em conjunto pelo Conselho Permanente, tam-
bém questiona os números apresentados pelo governo. “Os números do Governo Federal que 
apresentam um défi cit previdenciário são diversos dos números apresentados por outras ins-
tituições, inclusive ligadas ao próprio governo. Não é possível encaminhar solução de assunto 
tão complexo com informações inseguras, desencontradas e contraditórias. É preciso conhecer 
a real situação da Previdência Social no Brasil. Iniciativas que visem ao conhecimento dessa 
realidade devem ser valorizadas e adotadas, particularmente pelo Congresso Nacional, com o 
total envolvimento da sociedade.”

Ao fi nal da nota, a CNBB conclama o povo brasileiro a participar do debate. “Convocamos 
os cristãos e pessoas de boa vontade, particularmente nossas comunidades, a se mobilizarem 
ao redor da atual Reforma da Previdência, a fi m de buscar o melhor para o nosso povo, princi-
palmente os mais fragilizados”, fi naliza.  

Pe. Luiz Faustino dos Santos
Miranda do Norte, MA

(*)Até o fechamento desta edição a PEC da Reforma da Previdência ainda estava em trami-
tação. A última notícia publicada na imprensa Nacional dava conta de um pedido do vice-
-presidente da Câmara, deputado Fábio Ramalho, ao presidente Temer, para que retirasse 
o texto do Congresso. O pedido de Ramalho foi feito por causa da publicação de lista com 
nomes de deputados e senadores que serão investigados no Supremo Tribunal Federal, por 
determinação  do ministro Edson Fachin.
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igreja no brasil e no mundo8
CNBB pede aprovação urgente 
do “Estatuto do Nasciturno”
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Na tarde desta terça-feira, a pre-
sidência da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) emitiu 
a Nota Oficial “Pela vida, contra o 
aborto”. Os bispos reafirmam posi-
ção firme e clara da Igreja “em defe-
sa da integralidade, inviolabilidade e 
dignidade da vida humana, desde a 
sua concepção até a morte natural” 
e, desse modo condenam “todas e 
quaisquer iniciativas que pretendam 
legalizar o aborto no Brasil”.  

“O direito à vida permanece, na 
sua totalidade, para o idoso fragiliza-
do, para o doente em fase terminal, 
para a pessoa com deficiência, para 
a criança que acaba de nascer e tam-
bém para aquela que ainda não nas-
ceu”, sublinham os bispos.

Os bispos ainda lembram que “o 
respeito à vida e à dignidade das mu-
lheres deve ser promovido, para supe-
rar a violência e a discriminação por 
elas sofridas. A Igreja quer acolher 
com misericórdia e prestar assistên-
cia pastoral às mulheres que sofre-
ram a triste experiência do aborto”. E 
afirmam: “A sociedade é devedora da 
mulher, particularmente quando ela 
exerce a maternidade”. 

Atitudes antidemocráticas
Na Nota, os bispos afirmam: “Nes-

te tempo de grave crise política e eco-
nômica, a Conferência Nacional dos 
Bibpos do Brasil tem se empenhado 
na defesa dos mais vulneráveis da 
sociedade, particularmente dos em-
pobrecidos. A vida do nascituro está 
entre as mais indefesas e necessitadas 
de proteção. Com o mesmo ímpeto 
e compromisso ético-cristão, repu-
diamos atitudes antidemocráticas 
que, atropelando o Congresso Na-
cional, exigem do Supremo Tribunal 
Federal-STF uma função que não lhe 
cabe, que é legislar”. 

A Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil pede: “O Projeto de Lei 
478/2007 - “Estatuto do Nascituro”, 
em tramitação no Congresso Na-
cional, que garante o direito à vida 
desde a concepção, deve ser urgen-
temente apreciado, aprovado e apli-
cado”. E conclama: as “comunidades 
a unirem-se em oração e a se mobili-
zarem, promovendo atividades pelo 
respeito da dignidade integral da 
vida humana”.

Com informações da CNBB

Os bispos do Brasil irão se reu-
nir para 55ª Assembleia Geral da 
CNBB, que acontece de 26 de abril 
a 4 de maio de 2017, em Aparecida 
(SP). O tema central que norteará 
os trabalhos será a “Iniciação Cris-
tã”. O presidente da CNBB, carde-
al Sérgio da Rocha, arcebispo de 
Brasília (DF) explicou por que esse 
tema é necessário ser trabalhado na 
55ª Assembleia Geral da CNBB. 

“Vamos recordar que estão em 
vigor as Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja e nelas 
uma das cinco prioridades é a Igreja 
como casa da iniciação cristã, então 
a Assembleia deste ano pretende 
trabalhar de maneira especial esse 
desafio [...] a iniciação cristã se apli-

ca aqueles que estão sendo inicia-
dos na fé, sejam crianças, adultos, 
ou jovens. Nós estamos precisando 
dar mais atenção à iniciação cristã, 
isto é, à catequese primeiramente, 
mas também aos ritos de iniciação 
cristã, a começar do batismo que 
precisa ser mais valorizado, melhor 
preparado e vivenciado”, explicou.

A 55ª Assembleia Geral da 
CNBB é o maior encontro do epis-
copado brasileiro. Mais de 300 bis-
pos ativos e eméritos, dos dezoito 
regionais da CNBB, participam dos 
trabalhos da Assembleia Geral re-
alizada no Santuário Nacional de 
Aparecida e no Centro de Eventos 
Padre Vítor Coelho de Almeida.

Com informações da A12

“Iniciação Cristã” será tema central 
da 55a Assembleia Geral da CNBB

O Arcebispo de Brasília, Carde-
al Sérgio da Rocha, Presidente da 
Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), tomará posse 
do título cardinalício na Basílica de 
Santa Cruz, situada na Rua Guido 
Reni, nas proximidades da Via Fla-
minia, em Roma, no domingo, 23 
de abril, às 11h locais.

O cardeal foi nomeado arcebispo 

Dom Sérgio Cabral da Rocha 
tomará posse de título cardinalício

de Brasília em 15 de junho de 2011 
pelo Papa Bento XVI e desde abril 
de 2015 preside a Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil. 

Dom Sérgio da Rocha foi criado 
cardeal pelo Papa Francisco, em 19 
de novembro de 2016, na Basílica 
de São Pedro, no Consistório Ordi-
nário Público para a criação de 17 
novos purpurados. O Papa Francisco promoveu a 

abertura de uma lavanderia gratuita 
para pessoas pobres ou sem-abrigo em 
Roma. Em declarações à Rádio Vatica-
no, o arcebispo Konrad Krajewski re-
alçou que a partir de agora as pessoas 
mais necessitadas da capital italiana 
passam a ter um local onde “podem 
lavar, secar e passar a ferro as suas rou-
pas e mantas”.

A ‘lavanderia do Papa’, como foi 
chamada, fica situada dentro do Cen-
tro ‘Gente de Paz’, da Comunidade de 
Santo Egídio, no antigo complexo hos-
pitalar de São Gallicano.

À disposição passam a estarseis 
máquinas de lavar roupa, seis máqui-
nas de secar e diversos ferros de pas-
sar, doados por empresas do setor que 
também fornecem os detergentes e 
amaciadores necessários.

De acordo com a Santa Sé, este 
projeto pretende ajudar a “restaurar a 
dignidade de muitas pessoas, irmãos e 
irmãs”, que vivem em condições precá-
rias e mesmo sem teto ou morada fixa. 
Desta forma, o Vaticano e o Papa dão 
seguimento a um conjunto de inicia-
tivas que começaram a ganhar forma 
durante o Ano da Misericórdia, entre 
2014 e 2015, em que através da carta 
apostólica ‘Misericordiaet misera’, de-
safiou à oferta de “uma experiência 
concreta de graça”.

O Papa já tinha inaugurado nos úl-
timos anos um balneário e uma bar-
bearia, perto da Basílica de São Pedro, 
no Vaticano; e também um dormitório 
para os mais necessitados.

Com informações 
da Agência Ecclesia

“Lavanderia Papa Francisco” abre 
em Roma para pessoas sem abrigo
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Para refl etir com seu grupo ou equipe pastoral

1. As pessoas que frequentam a sua comunidade têm consciência de serem 
discípulas missionárias de Jesus Cristo, ou vão simplesmente por costume, 
obrigação ou tradição?

2. Quais são as si tuações vividas por sua comunidade que necessitam de uma 
urgência da missão evangelizadora?

A partir de 1975, a Igreja, no Bra-
sil, através da CNBB, vem ela-
borando Planos quadrienais 

de Evangelização. Esses planos deno-
minaram-se, inicialmente,“Diretrizes 
Gerais da Ação Pastoral da Igreja no 
Brasil”. A partir de 1995, entendendo 
que a Evangelização é muito mais ampla 
que a ação pastoral e a abarca, a Igreja 
passou a denominá-las“Diretrizes Ge-
rais da Ação Evangelizadora da Igreja 
no Brasil”. De quatro em quatro anos, 
os Bispos, reunidos em Assembleia Ge-
ral, propõem essas diretrizes, procuran-
do relê-las, de acordo com a realidade 
de cada momento.

As últimas Diretrizes foram aprova-
das na Assembleia Geral da CNBB de 
2015 e se estendem até o ano de 2019. 
Em sintonia com elas, a Igreja, presen-
te na Arquidiocese de Mariana, assu-
me o empenho de partir de Jesus Cris-
to, pois sempre que procuramos voltar 
à fonte e recuperar o frescor original 
do Evangelho, despontam novas estra-
das, métodos criativos, outras formas 
de expressão, sinais mais eloquentes, 
palavras cheias de renovado signifi ca-
do para o mundo atual (PAE, nº 60). 

O Projeto de Evangelização assume 
as “urgências da evangelização” reafi r-
madas pelas Diretrizes e toma como 
propostas de ação: a) Uma Igreja em 
estado permanente de missão; b) Uma 
Igreja atenta à iniciação cristã; c) Uma 
Igreja, lugar de animação bíblica da 
vida e da pastoral; d) Uma Igreja que 
seja comunidade de comunidades; e) 
Uma Igreja a serviço da vida.

1. Igreja em estado permanente de 
missão

Uma comunidade evangelizadora 
não se contenta em acolher bem aque-
les que a procuram, pois sente que é 
preciso chegar àqueles que não procu-
ram a Igreja. Para isso, será necessário 
organizar visitas às casas, ir aonde os 
jovens se reúnem, marcar presença nas 
escolas, nas associações, nos meios de 
comunicação, até chegarmos ao estado 
permanente de missão. 

Na comunidade, a missão não é um 
ministério ou serviço temporário que 
uma pessoa determinada desenvolve. 
É a razão de ser da comunidade. A 
missão da Igreja é evangelizar, e isso 

não signifi ca só falar do evangelho. 
Toda a comunidade é missionária en-
quanto vive o evangelho do jeito de 
Jesus. (Pe. João Bosco de Freitas, Pas-
toral Diocesana. Pouso alegre - MG).

A Igreja deve viver em estado perma-
nente de missão, pois a missionarieda-
de é parte integrante de sua identidade 
cristã. Para que isso aconteça, é neces-
sário fortalecer o processo de formação 
dos discípulos missionários e propor-
cionar meios que ajudem a sustentar a 
conversão e a ação missionária.

2. Igreja atenta à Iniciação Cristã
A iniciação cristã consiste num 

processo a ser percorrido, com me-
tas, exercícios e ritos. É um processo 
exigente, um itinerário de preparação 
e compreensão vital, de acolhimento 
dos grandes segredos da fé (mistérios), 
da vida nova revelada em Cristo Jesus 
e celebrada na liturgia.

O Documento de Aparecida con-
fi rma uma realidade que é sentida 
por todos: temos alta porcentagem 
de católicos sem a consciência de sua 
missão de ser sal, luz e fermento no 
mundo, com identidade cristã “fraca e 
vulnerável”. Muitas pessoas não parti-
cipam da Eucaristia e dos outros sacra-
mentos, e nem se inserem ativamente 
na Comunidade Eclesial. Isso porque 
a iniciação cristã tem sido “pobre ou 
fragmentada” (PAE, nº 78).

Iniciação não é missão só da cate-
quese: é trabalho de toda a comuni-
dade, principalmente da dimensão 
litúrgica, e dos ministros ordenados! 
Urgente união entre Liturgia e Cate-
quese! Tem ênfase no Documento de 
Aparecida (nº 278), que fala da “neces-

Pe. José Geraldo de Oliveira
Paróquia de Santo Antônio, Presidente Bernardes

sidade urgente de assumir o processo 
iniciático na evangelização: ou educa-
mos na fé, colocando as pessoas real-
mente em contato com Jesus Cristo e 
convidando-as para seu seguimento, 
ou não cumpriremos nossa missão 
evangelizadora (Pe. Luiz Alves de 
Lima, sdb. Iniciação à vida cristã).

3. Igreja, lugar de animação bíblica 
da vida e da pastoral

A Bíblia, Palavra de Deus, deve ser 
a luz a iluminar o caminho e animar a 
vida de nossas Comunidades. Por meio 
da Bíblia, Deus se revela a nós, comu-
nica-nos seu plano de amor, educa seus 
fi lhos, anima-os e encoraja-os no cami-
nho do discipulado (PAE, nº 82). Faz-
-se necessária, em nossas comunidades, 
uma boa formação, que ajudará o povo 
a não se deixar iludir por uma leitura 
instrumentalizada ou fundamentalista 
da Bíblia, como se ela fosse um livro de 
receita, com resposta pronta e imediata 
para tudo, e solução mágica para todos 
os problemas (PAE, nº 83). 

Se desejamos uma Igreja viva e di-
nâmica, é necessário despertar nela 
uma espiritualidade sólida, baseada 
na Palavra de Deus. A revitalização 
da Igreja necessita ser alimentada na 
Palavra de Deus, através dos círculos 
bíblicos, dos grupos de refl exão, da ce-
lebração da Palavra, da Liturgia e mo-
mentos de espiritualidade a partir da 
Bíblia.

4. Igreja, comunidades de Comuni-
dades

Paróquias menores, pequenas co-
munidades eclesiais, diversos grupos 
pastorais ajudam na revitalização da 
Igreja. Nas pequenas comunidades 
eclesiais temos um meio privilegiado 
para a nova evangelização e para che-
gar a que os batizados vivam como au-
tênticos discípulos e missionários de 
Cristo. “São elas um ambiente propício 

para escutar a Palavra de Deus, para 
viver a fraternidade, para animar na 
oração, para aprofundar processos de 
formação na fé e para fortalecer o exi-
gente compromisso de sermos apósto-
los na sociedade de hoje. São lugares de 
experiência cristã e evangelização que, 
em meio à situação cultural que nos 
afeta, secularizada e hostil à Igreja, se 
fazem muito mais necessários” (DAp 
308). É preciso fazer de nossa Paró-
quia uma Comunidade de Comuni-
dades. Na comunidade, torna-se mais 
fácil conhecer uns aos outros, ligar a 
palavra com a vida, chegar aos neces-
sitados e afastados, com espírito de 
acolhida missionária. Na comunidade, 
os fi éis encontram a possibilidade de 
se formarem cristãmente, crescerem 
e se tornarem verdadeiros discípulos 
missionários de Jesus Cristo.

5. Igreja a serviço da vida plena para 
todos

A ação evangelizadora da Igreja, a 
partir do Evangelho, tem um conteúdo 
social: leva-nos a encontrar Jesus Cristo 
na vida comunitária e na pessoa de nos-
sos irmãos, principalmente, os pobres e 
sofredores. Para isso, é preciso romper 
com as estruturas que nos aprisionam e, 
num gesto de conversão pastoral, ir ao 
encontro daqueles que estão distantes de 
nosso convívio, à margem da sociedade 
ou que ainda não conhecem a Jesus Cris-
to. A nossa prática da caridade não deve 
ser entendida como uma mera soma 
de pequenos gestos pessoais a favor de 
alguns indivíduos necessitados, o que 
muitas vezes acontece para tranquilizar 
a própria consciência (EG. Nº 177, 180).

O anúncio do Evangelho deve pro-
vocar consequências sociais e mexer 
com as estruturas injustas da socieda-
de para transformá-las. Evangelização 
e promoção humana andam juntas, de 
maneira inseparável.

O Projeto Arquidiocesano de Evangelização 
e as diretrizes da Ação Evangelizadora
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16 de abril
DOMINGO DA PÁSCOA

A Liturgia da Palavra mostra 
que a ressurreição de Jesus é de-
monstração de como pode ser ple-
na a vida de todos os cidadãos que 
se empenham em transformar nossa 
sociedade desigual. O dinamismo 
que impulsiona a vida e ação dos que 
se comprometem com Cristo, exige 
discernimento, desapego,para que o 
cristão, ressuscitado com Cristo no 
batismo,caminhe para a plena reali-
zação.

O mistério que celebramos nos 
faz mergulhar no mistério Pascal 
de Cristo. Com as santas mulhe-
res, vamos ao túmulo vazio e nos 
tornamos testemunhas da ressur-
reição. Celebrar sua Páscoa é tam-
bém ter olhos novos para ver o novo 
acontecendo onde a vida está brotan-
do na solidariedade e no serviço. 

A celebração: 1. Preparar o am-
biente, destacando o círio pascal 
e a fonte ba tismal, usando muitas 
fl ores e a cor branca ou amarela 
nas vestes. 2. Procissão de entrada 
com as pessoas batizadas na Vigí-
lia Pascal, ou crianças com vestes 
brancas, trazendo fl ores. 3. Após 
o canto de entrada, fazer um pe-
queno lucernário, solenizando 
o ascendimento do círio pascal. 
Uma pessoa acende o círio e diz: 
“Bendito sejas, Deus da Vida, pela 
ressurreição de Jesus Cristo e por 
esta luz radiante”. A seguir incen-
sa-se o círio e a comunidade reu-
nida, enquan to canta-se um hino 
pascal, como“Ó vem cantar comi-

Vamos celebrar!

go, irmãos, nesta festa da Ressur-
reição” ou outro. 4. Na acolhida, 
pode-se retomar o costume das 
Igrejas orien tais de saudarem-se 
com as seguintes palavras“O Se-
nhor ressuscitou, verdadeiramen-
te ressuscitou”. 5. Neste dia o ato 
penitencial deverá ser substituído 
pelo rito de aspersão com a água 
que foi abençoada na Vigília pas-
cal e, se possível, perfumada. Este 
rito ajuda a comunidade a apro-
fundar sua consagração batismal. 
6. Coreografar através de uma 
dança litúrgica o canto da sequ-
ência, expressando o diálogo en tre 
a comunidade e Maria Madalena. 
7. Dar um destaque à proclama-
ção do Evangelho, que poderá ser 
cantado ou encenado. 8. Onde for 
possível usar aromas ou incenso, 
retomando o gesto afetuoso das 
mu lheres. 9. Se a celebração for 
à tarde, pode-se tomar o Evange-
lho dos discípulos de Emaús (Lc 
24,13-35), que também poderá ser 
encenado. 10. A comunhão pode 
ser sob duas espécies para toda a 
co munidade, de acordo com as 
orientações em vigor. 11. Bênção 
fi nal para o Tempo Pascal, conforme 
o Missal, página 523, nº 7.

23 de abril
2º DOMINGO DA PÁSCOA

A Liturgia da Palavra apresenta 
a manifestação do Senhor na comu-
nidade dos discípulos reunidos, mas 
fechados e dominados pela incredu-
lidade, tristeza e medo. Hoje, como 
naquele domingo da confi ssão de fé 

de Tomé, o Ressuscitado se mani-
festa vivo na comunidade reunida, 
vence nossos medos e fortalece, pelo 
sopro de Seu Espírito, nossa fé ainda 
frágil, para sermos testemunhas co-
rajosas da ressurreição.

O mistério que celebramos nos 
faz mergulhar no mistério da Pás-
coa de Jesus que se revela na vida das 
pessoas e comunidades que conti-
nuam em ação libertadora, gerando 
reconciliação, alegria, comunhão e 
paz. Este domingo é especialmen-
te marcado pela fé batismal. Que o 
Senhor nos ajude, pela vivência do 
nosso batismo, a superar todas as ex-
pressões de morte para vivermos o 
tempo novo da ressurreição.

A celebração:1. A alegria é uma 
atitude pascal que deve permear 
o dia-a-dia da vida cristã e que, no 
Tempo Pascal, recebe especial cul-
tivo, sobretudo nos momentos ce-
lebrativos. O Papa São João Paulo 
II instituiu o 2º domingo da páscoa 
como domingo da Divina Misericór-
dia, pode-se fazer menção a este fato 
na celebração, porém, sem perder a 
sintonia com o Mistério Celebrado.  
2. Preparar o espaço celebrativo, des-
tacando o Círio Pascal, a Fonte Ba-
tismal, além da mesa da Palavra e da 
eucaristia, usando a cor branca ou 
amarela. 3. Acender solenemente o 
Círio Pascal, que poderá ser trazido 
na procissão de entrada, ou lá estar 
enfeitado em lugar bem visível, ou 
junto à fonte Batismal. A pessoa que 
acende o Círio diz: “Bendito sejas, 
Deus da vida, pela ressurreição de 
Jesus Cristo e por esta luz radian-
te”. Incensar o Círio enquanto todos 

cantam um hino pascal. 4. Incensar 
também todas as pessoas presentes 
na celebração, ou fazer um rito de 
acolhida bem afetuosa, valorizando 
a comunidade reunida como sinal 
da presença do ressuscitado. 5. Nas 
comunidades mais populares, fazer 
um rito alternativo para iniciar a 
celebração: No meio do silêncio, to-
ques de atabaque, convocando para 
festa... Uma jovem entra dançando, 
trazendo na mão a bandeira da paz. 
A assembleia entra no ritmo, can-
tando: “Deus chama a gente para um 
momento novo”. 6. Trazer, na procis-
são e entrada, a bandeira da Paz. 7. 
A água batismal, consagrada na noite 
da páscoa, seja colocada em lugar es-
pecial, de preferência junto ao Círio. 
Onde não houver pia batismal, pre-
parar uma bacia bonita para recebê-
-la. O rito da água poderá ser feito, 
substituindo o ato penitencial, como 
memória do batismo e pode, às vezes, 
ser feito no momento da profi ssão de 
fé, como acontece na Vigília Pascal. 
8. O evangelho poderá ser dialogado 
ou encenado. No fi nal da proclama-
ção, a assembleia poderá aclamar três 
vezes, repetindo a profi ssão e Tomé: 
“Meu Senhor e meu Deus”. 9. Onde 
for possível, a comunidade pode ser 
convidada a se aproximar do Círio, 
ou estender a mão em direção a ele, 
durante a profi ssão de fé, nas preces e 
na bênção fi nal. 10. O abraço da paz 
poderá ser feito após o evangelho, se 
for encenado, ou como de costume, 
após o Pai-Nosso, enquanto a ban-
deira da paz circula pelo meio da as-
sembleia. 11. Motivar para a Roma-
ria do trabalhador em Urucânia dia 

iMaGEM: rEProduÇÃo

O anúncio pascal, hoje ressoa vibrante: O Senhor ressuscitou, venceu a morte e vive para sempre! 
Nasce imortal, a humanidade nova! Dá-se a nova criação e onovo êxodo!
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Padre Luiz Cláudio Vieira
Paróquia do Bom Pastor, Barbacena, MG

Vera Maria Moraes Fontes
Paróquia de N. Sra da Assunção

Barbacena/MG

Páscoa é vida nova, é 
passagem para uma 
situação melhor, do 

pecado para graça, da escra-
vidão para liberdade, baseada 
não em nosso querer, sonhos, 
desejos e forças, mas na fé em 
Jesus Cristo. É certeza que se 
renova. É esperança, que im-
pulsiona a continuar acredi-
tando, que Alguém cuida de 
nós. Páscoa se dá não só no 
rito da Liturgia; deve aconte-
cer em cada instante da vida 
de homens e mulheres, fi lhos 
e fi lhas do Criador em busca 
da terra prometida, da vida 
nova da felicidade, da reali-
zação plena. Com a Páscoa, 

estamos no centro da espiritualidade 
cristã. 

A celebração da Páscoa nos convida 
a morrermos com Cristo para com ele 
entrarmos na vida nova por ele inaugu-
rada (Rm 6,8). O Tempo Pascal acon-
tece do Domingo da ressurreição até o 
Domingo de Pentecostes, por isso, cin-
quenta dias na presença do ressuscitado 
nos preparando para receber o Espírito 
Santo prometido, impulsionando-nos a 
prosseguir na história.

O Evangelho mais signifi cativo 
nesta linha é certamente o Evangelho 
dos discípulos de Emaús (Lc 24, 13-
35). Aqueles em que Cristo se dá a co-
nhecer pela sua Palavra e pela fração 
do pão (Eucaristia). Aqueles que, a seu 
exemplo, acolhem os irmãos na carida-

de e compartilham com eles sua vida, 
constituem o Cristo ressuscitado entre 
os homens. Cristo ressuscita naqueles 
que andam a procura. Cristo ressuscita 
naqueles que vivem os acontecimentos 
à luz da Palavra. Cristo ressuscita nos 
que acolhem e nos que servem. Cristo 
ressuscita nos que sabem partir o pão. 

Na medida em que existir entre os 
homens a atitude hospitaleira, isto é, 
de serviço, a exemplo dos discípulos de 
Emaús, Cristo vai ressuscitando através 
da história dos homens. Muitas pessoas 
pensam neste tempo apenas como se 
fosse um feriado prolongado! Acabam 
perdendo a oportunidade de celebrar 
a Páscoa. Envolvida por esse ambien-
te consumista, a celebração da Páscoa, 
infelizmente, não constitui para muitos 

cristãos, o acontecimento central de 
sua vida religiosa. Para tantos outros os 
eventos celebrados não passam de ritos 
tradicionais, quando muito acompa-
nhados, mas não vivenciados. 

É preciso, pois, a exemplo de Cristo, 
partir o pão e servir, isto é, colocar-se a 
serviço do próximo, tornando-se pão, 
alimento para a vida do mundo. A ter-
nura e a bondade de Deus devem sem-
pre nos surpreender. Somos fi lhos de 
um Pai que não se cansa nunca de nos 
amar. E a Páscoa é o anúncio mais ver-
dadeiro e forte deste amor! Abençoada 
Páscoa! Cristo ressuscitou. Aleluia!

01/05. 12. Bênção fi nal para o Tempo 
Pascal, conforme o Missal, página 
523, nº 7.

30 abril
3º DOMINGO DA PÁSCOA

A Liturgia da Palavra apresen-
ta a manifestação do Senhor em 
Emaús, recordando a experiência 
da manifestação de Jesus ressuscita-
do, na comunidade, na Palavra e na 
Eucaristia. Ele caminha conosco no 
dia-a-dia, a certeza de sua presença 
nos faz vencer o medo e nos enche 
de coragem.

O mistério que celebramos aju-
da-nos a reconhecer o Senhor res-
suscitado que vem ao nosso encon-
tro, caminha conosco, nos ajuda a 
compreender os acontecimentos da 
vida à luz de sua Palavra, aquece o 
nosso coração e se dá a conhecer no 
partir do Pão.

A celebração: 1. A alegria é uma 
atitude pascal que deve permear 
o dia-a-dia da vida cristã e que, no 
Tempo Pascal, recebe especial culti-
vo, sobretudo nos momentos cele-
brativos. 2. Preparar o espaço cele-
brativo, destacando o Círio Pascal, 
a Fonte Batismal, além da mesa da 
Palavra e da eucaristia. Dia 01/05 
celebra-se a festa de São José Ope-
rário, padroeiro dos trabalhadores. 
Nas comunidades ou paróquias onde 
não houver missa no dia 01/05, po-
de-se fazer menção a este fato nesta 

celebração, porém, sem perder a sin-
tonia com o Mistério Celebrado. 3. 
Acender solenemente o Círio Pascal, 
que poderá ser trazido na procissão 
de entrada, ou lá estar enfeitado em 
lugar bem visível, ou junto à fonte 
Batismal. A pessoa que acende o Cí-
rio diz: “Bendito sejas, Deus da vida, 
pela ressurreição de Jesus Cristo e 
por esta luz radiante”. 4. Incensar o 
Círio e depois as pessoas presentes na 
celebração, valorizando a comunida-
de reunida, como sinal da presença 
do ressuscitado, hoje. 5. A saudação 
inicial mantenha uma tônica pas-
cal festiva, e o quanto possível, seja 
acompanhada de um gesto de acolhi-
da. Cada pessoa saúda a outra com 
as palavras: “O Senhor ressuscitou; 
Ele vive com a gente!”. 6. A aspersão, 
com água batismal acompanhada de 
um canto apropriado, substitui o ato 
penitencial e ajuda a comunidade a 
assumir o batismo, como mergulho 
na páscoa do Senhor. 7. Solenizar 
a liturgia da Palavra: entrada festi-
va do Lecionário ou Evangeliário e 
proclamação bem viva das leituras. 
O Evangelho poderá ser cantado, en-
cenado ou, pelo menos, dialogado. 
8. Valorizar, na liturgia eucarística, 
o símbolo do pão: “Eles o reconhe-
ceram no partir do pão” (Lc 24, 30). 
9. O “aleluia”, palavra hebraica que 
signifi ca “louvor a Deus”, é uma das 
expressões fortes que parecem em 
vários momentos da celebração, so-
bretudo na aclamação ao Evangelho. 

Cantar também as aclama-
ções e o amém fi nal da oração 
eucarística, além do prefácio 
e do Santo. 10. Bênção fi nal 
para o Tempo Pascal, confor-
me o Missal, página 523, nº 
7. 11. Terminar a celebração 
com um ágape fraterno (con-
fraternização) com todas as 
pessoas presentes.

7 de maio
4º DOMINGO DA PÁSCOA

A Liturgia da Palavra 
traz presente o Senhor res-
suscitado, como pastor que, 

a assembleia a repeti-las. 8. Após a 
homilia, quem preside se dirige a Pia 
Batismal e convida a comunidade a 
fi car de pé e fazer a renovação das 
promessas do batismo, em que cada 
pessoa é chamada e reconhecida pelo 
nome, pelo Bom Pastor. Quem presi-
de faz uma oração de bênção sobre a 
água, e, em seguida, asperge a assem-
bleia que canta um canto apropriado. 
Este rito substitui o ato penitencial 
e ajuda a comunidade a assumir o 
batismo, como mergulho na páscoa 
do Senhor. 9. Lembramos neste dia 
a jornada mundial de oração pelas 
vocações sacerdotais e religiosas. 
Na oração dos fi éis, rezar a oração 
do ano da vocação sacerdotal arqui-
diocesano. 10. No momento pós-
-comunhão, apresentar os membros 
do Serviço de Animação Vocacional 
SAV(falar sobre a importância desta 
equipe na paróquia) depois cantar o 
hino do ano da vocação sacerdotal 
arquidiocesano. 11. Realizar o abra-
ço da paz, como expressão de co-
munhão fraterna, desejando a cada 
pessoa força e alegria para testemu-
nhar o amor, mesmo na perseguição 
e no sofrimento. 12. Valorizar o Ano 
Mariano, principalmente onde há o 
costume, realizar uma bela oração da 
Virgem Maria. 13. Bênção fi nal pró-
pria para o tempo Pascal, conforme  
Missal Romano, p. 523.

com carinho cuida de nossa vida. 
Ele também, se revela como porta 
pela qual pastores e ovelhas precisam 
passar (páscoa = fazer a passagem) 
para encontrar a vida abundante. O 
quarto domingo da Páscoa é chama-
do domingo do “Bom Pastor”. 

O mistério que celebramos nos 
insere na Páscoa de Jesus quese cre-
dencia como Pastor, pela maneira 
que assume a dor e o sofrimento do 
povo. Hoje Ele se manifesta em todas 
as pessoas e comunidades que se em-
penham para que todos tenham vida 
digna, plena e verdadeira. Seu segui-
mento exige de nós disponibilidade 
total, até doação da própria vida. 

A celebração: 1. A alegria é uma 
atitude pascal que deve permear 
o dia-a-dia da vida cristã e que, no 
Tempo Pascal, recebe especial culti-
vo, sobretudo nos momentos cele-
brativos. 2. Preparar o espaço cele-
brativo, destacando o Círio Pascal, 
a Fonte Batismal, além da mesa da 
Palavra e da eucaristia, usando a cor 
branca ou amarela. Na porta entra-
da pode se fazer um painel ou cartaz 
com o bom pastor e fotos de alguns 
dos padres eque já passaram pela co-
munidade. 3. Acender solenemente o 
Círio Pascal, que poderá ser trazido 
na procissão de entrada, juntamente 
com um ícone, estampa ou imagem 
do Bom Pastor. O ícone poderia ser 
incensado junto com o Círio, no iní-
cio da celebração. Entrar símbolos 
que recordam o Bom Pastor (Ex: um 
jovem caracterizado de Bom pastor, 
cajado, sandálias, etc.).4. A saudação 
inicial mantenha uma tônica pas-
cal festiva, e o quanto possível, seja 
acompanhada de um gesto de aco-
lhida. 5. Na liturgia da Palavra, fazer 
uma acolhida especial do Lecionário, 
com um refrão adequado. Dar desta-
que à aclamação do Evangelho: abri-
-lo à vista de todos, beijá-lo no fi nal e 
apresenta-lo para assembleia. 6. A 1º 
leitura poderá ser dialogada (narra-
dor e Pedro). Seria bom que a parte 
de Pedro fosse decorada. 7. Cantar o 
evangelho ou proclamá-lo no meio 
da assembleia. Repetir as frases-cha-
ves do texto e, se possível, convidar 
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Assim como a fé e a devoção, a 
arte se faz viva na Arquidiocese de 
Mariana. Seja nas igrejas centenárias, 
casarões, museus ou no dia-a-dia de 
cada pessoa que anda pelas ruas das 
cidades, a primeira diocese de Minas 
tem em sua história mais de 270 anos 
de relações intensas com a cultura do 
povo mineiro. Diante deste cenário e 
com o intuito de incentivar e promo-
ver o campo artístico e cultural, dom 
Oscar de Oliveira, criou em 1986 a 
Fundação Cultural e Educacional 
da Arquidiocese de Mariana (FUN-
DARQ).

Com o apoio do Dr. Francisco 
Noronha, então presidente da CE-
MIG, a Fundação nasceu após a 
restauração, nos anos 80, do órgão 
ArpSchnitger, que fi ca na igreja da 
Sé de Mariana, (presente do rei Dom 
João V à Diocese). Desde a sua cria-
ção, a FUNDARQ tem comoobjeti-
vos principaispromover periodica-
mente a vistoriados  bens tombados 
da Arquidiocese, angariar fundos 
para a conservação, manutenção e 

Pelos caminhos 
da fé e da cultura

restauração do acervo histórico, ar-
tístico e cultural e  executar  projetos,  
serviços  e atividades culturais e edu-
cacionais junto à população.

Museu da Música
Um dos equipamentos impor-

tantes no trabalho desenvolvido 
pela Fundação é o Museu da Músi-
ca. Com a fi nalidade de abrigar do-
cumentos ligados à prática musical 
desde os primórdios da história na 
região dos Inconfi dentes, dom Oscar 
de Oliveira o criou ainda na década 
de 60.

Desde o início de suas ativida-
des, o Museu destacou-se no cenário 
da cultura brasileira como uma das 
principais instituições devotadas à 
memória da música brasileira. Sua 
sede está localizada, desde julho de 
2007, no Centro Cultural Arquidio-
cesano dom Frei Manoel da Cruz, no 
antigo Palácio dos Bispos.

Para se ter ideia da importância 
do acervo musical e documental do 
Museu da Música, entre os anos de 

2000 e 2003, a FUNDARQ realizou o 
Projeto de Restauração e Difusão de 
Partituras dos Séculos XVIII e XIX 
com a gravação de CDs e publica-
ções de livros de partituras. Acervo 
fundamental sobre a música deste 
período da história.

“Nesses últimos anos realizamos 
muitas atividades no museu. Temos 
vários manuscritos da coleção de-
dom Oscar digitalizados e disponí-
veis na internet, no site do museu. 
Realizamos vários recitais, exposi-
ções e cursos e temos também novos 
projetos para este ano. As atividades 
do museu acontecem sempre com 
o apoio da Fundação”, explica José 
Eduardo Liboreiro, consultor de pro-
jetos do Museu.

Roque Camêllo
Com tantos trabalhos desenvol-

vidos e ainda com muito ser feito, a 
FUNDARQ perdeu, no mês de mar-
ço, um apoiador e fi gura indispensá-
vel. Aos 74 anos, faleceu, no dia 18 de 
março, o ex-aluno do Seminário São 
José e ex-prefeito de Mariana, Roque 
Camêllo. Filho de Mariana, Roque 
Camêllo foi um homem que dedi-
cou grande parte do seu tempo aos 
projetos e trabalhos da Fundação. “O 
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Roque foi uma pessoa fundamental. 
Quando dom Luciano morreu, até 
a chegada de dom Geraldo, foi ele 
quem fi cou como  presidente da fun-
dação. Sua dedicação à FUNDARQ 
era grande”, conta Liboreiro.

Além do trabalho na Fundação, 
Camêllo presidiu a Academia Maria-
nense de Letras. Como empreende-
dor, superou os desafi os do tempo e 
da vida e conquistou muitona manu-
tenção da arte e cultura de Mariana. 
“Vencer as adversidades era um dos 
propósitos do professor Roque. Ele 
era o nosso estímulo e nós sempre 
íamos com ele. Além do mais, ele 
era um católico praticante, piedoso, 
altruísta, abnegado, um homem que 
fazia valer a sua condição de católico. 
Ele era católico de fazer a diferença, 
distribuindo a caridade”, conta dona 
Hebe Rola, vice presidente da Casa 
de Cultura-Academia Marianense 
de Letras.“Roque Camêllo conseguia 
abrir portas. Arrumava parceiros 
para os projetos da cidade e ainda 
tinha um olhar caridoso para os ma-
rianenses”, ressalta outra admiradora, 
Marlene Souza, do movimento Reno-
vador, uma instituição que tem como 
objetivo incentivar e promover as ar-
tes e a cultura da cidade de Mariana.


