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Memórias do Cárcere

O Brasil viu uma tragédia anunciada se tornar realidade 
no início de 2017. Rebeliões e guerra entre facções rivais 
deixaram centenas de presos mortos em presídios de Rorai-
ma, Rio Grande do Norte e Amazonas. O caos se alastrou por 
outros estados onde ameaças de rebelião deixaram em pâni-
co população, parentes de presos e o poder público. Gover-
nos estaduais e federal ameaçaram debater o assunto, mas 
as tratativas �icaram no patamar de sempre e o assunto não 
avançou para além da proposta de ampliação do número de 
vagas nos presídios.

Passados pouco mais de 60 dias do ocorrido, a sensação é 
de que nada aconteceu. O assunto voltou a fazer parte do 
mundo da Pastoral Carcerária e de pessoas envolvidas com 
o assunto. Os jornais não dedicam nenhuma página e, como 
ocorrido no Carandiru em 1991, quando 111 presos foram 
assassinados, a tragédia tende a �icar no esquecimento. Me-
mórias de um cárcere que mata, destrói famílias e tortura. 
Como declarado pela Pastoral Carcerária, a opção pela bar-
bárie mais uma vez vence a esperança de reconciliação entre 
os seres humanos e com Deus.                                   PÁGINAS 6 E 7

“O ministério ordenado à luz do 
magistério do papa Francisco”. 
Este é o tema do XXVII Encon-
tro de presbíteros e diáconos da 
Arquidiocese de Mariana, que 
reúne padres, bispos e diáconos 
de todas as regiões da arquidio-
cese. Um encontro para o deba-
te de ideias, confraternização e 
congraçamento que ocorre to-
dos os anos e ajuda a motivar a 
Igreja Particular de Mariana.

PÁGINA 2

Presbíteros 
e DiáconosJuventudes

Como motivar a juventude a se en-
volver em temas sociais e religiosos? 
Há espaço para uma proposta nova 
que proponha o encontro neste mun-
do cada vez mais virtual? Qual o pa-
pel da Igreja na construção do mundo 
dos jovens? O Pastoral trouxe uma en-
trevista com o assessor religioso da 
Pastoral da Juventude Arquidiocesa-
na, padre Luiz Paixão. Segundo padre 
Luiz, “há espaço para ampliar o traba-
lho com os jovens na Igreja, mas o ca-
minho está dado e devemos seguir em 
frente”.                                                 PÁGINA 3
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Ano da Vocação Sacerdotal V

Motivados pelo Jubileu de 
Ouro de minha Ordenação 
Presbiteral a ser comemora-

do, com a graça de Deus, no dia 15 de 
agosto, a Arquidiocese de Mariana ce-
lebra este Ano da Vocação Sacerdotal. 
Ao refl etirmos sobre o sacerdócio mi-
nisterial, é bom recordar o que diz o 
Concílio Vaticano II, no decreto sobre 
a vida e o ministério dos presbíteros: 
“Embora os sacerdotes do Novo Tes-
tamento, em virtude do sacramento 
da Ordem, exerçam no Povo e para o 
Povo de Deus o múnus de pais e mes-
tres, contudo, juntamente com os fi éis, 
são discípulos do Senhor, feitos parti-
cipantes do seu reino”(PO 9).

Ao dar o devido destaque à vo-
cação sacerdotal, de forma alguma 
se pode desconsiderar a grandeza da 
vida consagrada e a importância da 
vocação e missão dos cristãos leigos e 
leigas na Igreja e no mundo: “A Igre-
ja é vocacionada a viver a unidade na 
diversidade. A santa Igreja, por insti-
tuição divina, é organizada e gover-
nada com uma variedade admirável. 
«Assim como num mesmo corpo te-
mos muitos membros, e nem todos 
têm a mesma função, assim, sendo 
muitos, formamos um só corpo em 
Cristo, sendo membros uns dos ou-
tros» (Rom. 12, 4-5).Uno é o Povo de 
Deus: «um só Senhor, uma só fé, um 
só Batismo (Ef. 4,5); comum é a digni-
dade dos membros, pela regeneração 
em Cristo; comum a graça de fi lhos, 
comum a vocação à perfeição; uma só 
salvação, uma só esperança e uma ca-
ridade indivisa” (LG 32).

O Concílio recorda aos presbíteros 
que eles devem reconhecer e promo-
ver a dignidade e a participação dos 
leigos e leigas na missão da Igreja. 
Para isso, é preciso ouvi-los, levar em 
conta seus desejos, reconhecer a ex-
periência e a competência deles nos 
diversos campos da atividade humana 
e confi ar-lhes ofícios e serviços ecle-
siais, “deixando-lhes espaço e liberda-
de de ação e estimulando-os oportu-
namente a que tomem suas iniciati-
vas” (PO 9).

Com grande sabedoria, o Vaticano 
II, na Constituição Dogmática sobre a 
Igreja, estabelece com clareza a rela-
ção que existe entre o sacerdócio real, 
comum dos fi éis, que tem sua origem 
no Batismo e o sacerdócio ministerial 
daqueles que receberam o sacramento 
da Ordem:“Os batizados, pela regene-
ração e pela unção do Espírito Santo, 
são consagrados para ser casa espiri-
tual, sacerdócio santo, para que, por 
meio de todas as obras próprias do 
cristão, ofereçam oblações espirituais e 
anunciem os louvores daquele que das 
trevas os chamou à sua luz admirável. 
O sacerdócio comum dos fi éis e o sa-
cerdócio ministerial ou hierárquico, 
embora se diferenciem essencialmen-
te e não apenas em grau, ordenam-se 
mutuamente um ao outro; pois um e 
outro participam, a seu modo, do úni-
co sacerdócio de Cristo. Com efeito, o 
sacerdote ministerial, pelo seu poder 
sagrado, forma e conduz o povo sacer-
dotal, realiza o sacrifício eucarístico 
fazendo as vezes de Cristo e oferece-
-o a Deus em nome de todo o povo; 
os fi éis, por sua parte, concorrem para 
a oblação da Eucaristia em virtude do 
seu sacerdócio real, que eles exercem na 
recepção dos sacramentos, na oração e 
ação de graças, no testemunho da san-
tidade de vida, na abnegação e na cari-
dade operosa(cf. LG 10). Por isso, “mu-
nidos de tantos e tão grandes meios de 
salvação, todos os fi éis, seja qual for a 
sua condição ou estado, são chamados 
pelo Senhor à perfeição do Pai, cada 
um por seu caminho” (LG 11).

Especial lugar ocupa na Igreja a 
Vida Consagrada que não é “intermé-
dio entre o estado dos clérigos e o dos 
leigos, pois de ambos os estados são 
chamados por Deus alguns cristãos, a 
usufruir um dom especial na vida da 
Igreja e, cada um a seu modo, a ajudá-
-la em sua missão salvadora”. (LG 43).
Portanto, o estado constituído pela 
profi ssão dos conselhos evangélicos, 
embora não pertença à estrutura hie-
rárquica da Igreja, está contudo inaba-
lavelmente ligado à sua vida e santida-
de (LG 44).

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)

No dia 13 de março, recordamos o 4º aniversário da elei-
ção do cardeal argentino, Jorge Mario Bergoglio, como bis-
po de Roma. Uma data que, com certeza, entrará para a his-
tória e será lembrada diversas vezes como um dos grandes 
acontecimentos eclesiais do século XXI. Aqui não se trata 
de um ufanismo papal, típico dos contextos de cristandade, 
mas de um profundo reconhecimento do que a Igreja tem 
experimentado sendo Francisco o sucessor do apóstolo Pe-
dro. São quatro anos de muitas surpresas, expressas em ges-
tos e palavras nas diversas ocasiões vividas. Sua ação pasto-
ral é notada e sentida nos quatro cantos desse planeta, por 
quem está perto e também por quem está longe. Ninguém é 
indiferente à sua pessoa. 

É neste contexto que os presbíteros e diáconos da Arqui-
diocese de Mariana vivenciaram o 27º Encontro Arquidio-
cesano. Este encontro anual tem sido um tempo oportuno 
para grandes debates, fortalecimento da fraternidade pres-
biteral e diaconal, escuta e partilha das experiências adqui-
ridas ao longo da caminhada. Muitas decisões importantes 
hoje vigentes na Arquidiocese de Mariana, surgiram desses 
encontros. O tema principal tratado este ano, “O Ministé-
rio Ordenado à luz do magistério do Papa Francisco”, revela 
bem o desejo dos presbíteros e diáconos de se colocarem 
atentos para captar as grandes intuições de Francisco para 
o ministério ordenado, grande dom para a Igreja e para o 
mundo.

Após a explanação do tema pelo assessor foi proposto 
um trabalho em grupo com algumas perguntas a serem res-
pondidas. No momento do plenário, um ponto que apare-
ceu no relatório de todos os grupos foi o seguinte: Francisco 
desperta um sentimento de vergonha, uma “santa” vergo-
nha, conforme partilhou um dos grupos. Contemplando o 
jeito de ser e viver do Papa Francisco, presbíteros e diáconos 
sentem-se envergonhados. Eis uma constatação bonita de 
ser feita e que em nada diminui quem a faz, mas revela que 
aos poucos a “fi cha” está caindo. 

Na linguagem espiritual, sentir vergonha diante de de-
terminadas coisas que deveríamos fazer e não fazemos é o 
primeiro passo para a mudança, para a conversão. Sem pas-
sar por essa “santa” vergonha, difi cilmente acolhemos uma 
proposta de renovação de vida e de desapego de estruturas 
caducas e sem sentido. Sentir vergonha é um bom remédio 
para quem quer curar o orgulho, vaidade, soberba e tantos 
outros males carregados por pessoas que receberam o dom 
precioso do ministério ordenado. 

Dar atenção a este sentimento e buscar as razões pelas 
quais ele aparece em nós pode ser um bom programa qua-
resmal, não só para os presbíteros e diáconos, mas para to-
dos. Diante de um Francisco que acolhe quem está preso, 
que se pergunta “Por que eles e não eu?”, devem fi car enver-
gonhados os cristãos e cristãs que não se cansam de repe-
tir que “bandido bom é bandido morto”. Da mesma forma 
devem fi car envergonhados cristãos e cristãs que pensam 
em muros, enquanto Francisco pensa em pontes, que de-
fendem a acumulação dos bens, enquanto Francisco proõe 
a partilha. Seja a “santa” vergonha uma provocativa compa-
nhia em tempos quaresmais. 
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PASTORAL: Como você vê o en-
volvimento da juventude brasilei-
ra com toda a movimentação po-
lítica que ocorre no Brasil?

LUIZ PAIXÃO: Eu vejo que no 
passado nós tivemos um envolvi-
mento maior e um compromisso 
maior da juventude com as ques-
tões sociais. Hoje parece que não 
é tanto. A impressão que temos é 
essa, principalmente diante do qua-
dro político que temos hoje. Temos 
então a impressão de que a juven-
tude, assim como todo o povo bra-
sileiro, está decepcionada com tudo 
que está acontecendo. Vemos que 
as pessoas estão lutando cada vez 
mais por seus direitos individuais. 
Por outro lado, eu percebo que há 
duas tendências em relação àqueles 
que estão mais engajados nos tra-
balhos da Igreja. Uma muito focada 
para a questão de uma espirituali-
dade mais subjetiva, um relaciona-
mento mais “eu e Deus”, sem muito 
compromisso com a transformação 
da sociedade. Mas também há ou-
tros grupos que, por causa da fé, 
tem se envolvido. Parece-me que 
não estão tão em evidência, mas 
existem.  Por exemplo, a Pastoral da 
Juventude tem uma dimensão que 
trabalha o compromisso social. En-
tão os jovens que estão ligados à PJ 
tem este interesse na transforma-
ção social, se envolvem mais tam-
bém. De qualquer forma eu vejo 
que o quadro político que trouxe 
esta decepção que o povo brasileiro 
está tendo fez com que muitos não 
se envolvessem tanto.

PASTORAL: A Pastoral da Juven-
tude promove um envolvimento 
real entre os jovens, diferente-
mente do que é oferecido pelas re-
des sociais. Há espaço para cres-

cimento da PJ traçando um cami-
nho oposto às tendências mun-
diais de um envolvimento apenas 
no mundo virtual?

LUIZ PAIXÃO: Há espaço para 
crescimento pois o foco principal 
do trabalho da Pastoral da Juventu-
de é justamente os grupos que con-
sistem nisso que é o envolvimento 
da juventude, a presença, um en-
volvimento mais afetivo. Por outro 
lado temos uma preocupação em 
relação aos meios de comunicação 
social e as redes sociais. Muitos jo-
vens se relacionam mais por meio 
da internet. A Pastoral da Juven-
tude no Brasil debate isso: o uso 
das redes sociais, inclusive incen-
tivando o uso para a evangelização 
e promoção da vida, mas que isso 
não seja o mais importante. Que 
ela não substitua os encontros re-
ais. Os encontros virtuais não po-
dem substituir os encontros reais.  
A Pastoral da Juventude propõe a 
presença, a reunião, o encontro.  
Mas temos nos preocupado muito 
com o crescimento destes encon-
tros somente virtuais.

PASTORAL: O Papa Francisco 
demonstra ter um olhar especial 
para a juventude. Podemos di-
zer que ele representa um marco, 
uma virada histórica no sentido 
de valorizar mais os jovens?

LUIZ PAIXÃO: Com certeza a 
presença do Papa Francisco hoje é 
muito motivadora para a juventu-
de. Você vê que a primeira viagem 
internacional dele foi justamente 
para a Jornada Mundial da Juven-
tude aqui no Brasil. Hoje ele é um 
grande incentivador da juventude 

Cristo 
bota fé!

Marcelo Martins

pois ele acredita e motiva a juventu-
de a uma participação mais intensa 
nos trabalhos da Igreja. Depois, a 
presença e a ação pastoral do Papa 
utiliza a linguagem da juventude e 
a linguagem da sociedade hoje. O 
uso dos meios de comunicação que 
ele faz e insiste que façamos é uma 
prova disso. Temos ainda outra 
prova que é a convocação do Síno-
do para a Evangelização da Juven-
tude. Francisco olha para a juven-
tude não como uma preocupação, 
mas como esperança. Ele tem um 
olhar muito bonito para a juventu-
de. Vê a juventude como um grupo 
que traz esperança para a Igreja e 
para a sociedade.

PASTORAL: A Arquidiocese de 
Mariana então está em sintonia 
com o Papa, uma vez que está 
sempre envolvendo a juventude 
em todos os trabalhos pastorais 
desenvolvidos nas mais diversas 
áreas?

LUIZ PAIXÃO: A Arquidioce-
se tem demonstrado há alguns 
anos esta preocupação. Para se ter 
uma ideia, em 2005, por iniciativa 
de Dom Luciano, a Arquidiocese 
teve o Ano da Juventude. Todo um 
olhar para a juventude nos diversos 
grupos. Depois, agora mais recen-
temente, o próprio trabalho de or-
ganização e aprovação do Projeto 
de Evangelização da Juventude, en-
volvendo todas as pessoas, todas as 
juventudes, nas diversas situações 
sociais, diversos grupos. O apoio 
que a Arquidiocese dá aos diversos 
grupos sem destacar um ou outro, 
procurando colher todas as expres-
sões que levem a juventude a um 
verdadeiro encontro com Cristo. 

Projeto de Evangelização da Juven-
tude, Sínodo da Juventude, Juven-
tudes... Para falar um pouco sobre 
tantas atividades que envolvem os 

jovens da Arquidiocese, o Jornal 
Pastoral do mês de março conversou 

com o padre Luiz Paixão, assessor 
religioso da Pastoral da Juventude 

da Arquidiocese de Mariana. Uma 
conversa leve e cheia de esperança. 
Franca e comprometida com uma 
mudança profunda sempre na di-

reção da construção de um mundo 
mais justo e fraterno.

Então eu vejo que a Arquidiocese 
tem dado um grande passo nesse 
sentido de dar apoio e incentivo à 
juventude. Sempre que há algum 
evento arquidiocesano, há sempre 
um espaço para a presença da ju-
ventude, inclusive confiando aos 
jovens funções e responsabilida-
des que destacam este trabalho. 
Eu olho com muita esperança este 
projeto de evangelização da juven-
tude que foi um trabalho bonito 
que não surgiu de uma só pessoa 
mas que teve o envolvimento de 
muita gente.

PASTORAL: Vou deixar aqui uma 
provocação. Por que o jovem da 
Arquidiocese de Mariana deveria 
se envolver com a Pastoral da Ju-
ventude?

LUIZ PAIXÃO: Para a juventude 
arquidiocesana o que eu tenho a 
dizer é isso: estamos caminhan-
do para celebrar 30 anos de PJ na 
Arquidiocese de Mariana. E nesses 
30 anos estamos em um momento 
muito bonito em que a Arquidioce-
se apresenta para todos os grupos 
este projeto de evangelização da 
juventude, em um momento em 
que o Papa convoca para o ano que 
vem este Sínodo para a Juventude. 
Então eu digo que as juventudes 
estão no coração da Igreja. Há um 
carinho especial da Igreja demons-
trado pelos vários papas. Eles tem 
sempre um olhar muito carinhoso. 
Convido nossos jovens a se envol-
verem realmente nos grupos de 
jovens e antes de tudo ter a cora-
gem de caminhar com Jesus Cristo. 
Uma palavra que ficou muito forte 
na Jornada Mundial da Juventude: 
Jovem, Cristo bota fé! 

Bruna Sudário
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Pe. Geraldo Martins
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

Os massacres ocorridos, no mês de janei-
ro, nos presídios de Manaus, Roraima 
e Rio Grande do Norte, matando de 

forma bárbara mais de uma centena de encar-
cerados, alimentaram motins em vários outros 
presídios do país. A insegurança e o medo es-
palharam-se pelo Brasil e as autoridades se mo-
bilizaram para buscar soluções para um proble-
ma crônico cujas raízes vêm de longa data: o 
sistema carcerário falido.

Manifestando-se sobre os massacres, a Pas-
toral Carcerária Nacional alertou: “O que se 
deduz da atual conjuntura é que a morte de 
centenas e a redução de centenas de milhares à 
mais abjeta degradação humana parece não ser 
digna de incômodo ou atenção quando execu-
tadas metodicamente e aos poucos, sob o ver-
niz aparentemente racional das explicações de 
caráter gerencial, e sem que corpos mutilados 
sejam expostos ao olhar da mídia”. Não pode-
mos ficar indiferentes diante disso.

A política de encarceramento em massa em 

vigor no país eleva a população carcerária do Brasil 
a mais de 600 mil detentos e esse número ultrapas-
sa um milhão se somarmos os presos domiciliares 
e em medida de segurança. Há, infelizmente, mui-
ta desinformação quanto a essa realidade e, para a 
maioria da população, o único jeito de fazer justiça 
é colocando na cadeia. Desconhecem a possibili-
dade de penas alternativas e de outras ações mais 
eficazes para a recuperação e ressocialização dos 
condenados, dependendo do crime que comete-
ram. 

Por isso, conforme lembra a Pastoral Carcerá-
ria, “não podemos cair na falácia das análises sim-
plistas e das medidas que pretendem apenas aplai-
nar o terreno até o próximo ciclo de massacres, 
nem titubear no enfrentamento aos pilares desse 
sistema, como a atual política de guerra às drogas, 
a militarização das polícias, o aprisionamento pro-
visório, a privatização do sistema prisional, e a po-
lítica de expansão do aparato carcerário”. Este é o 
alerta que vem dos presídios. 

Para nós cristãos, é importante marcar uma po-

O alerta que vem dos presídios
sição que se inspire no Evangelho que nos ensina a 
condenar o pecado e nunca o pecador. Ilustra bem 
isso um fato narrado por dom Luciano, em arti-
go publicado na Folha de S. Paulo, em 22.02.1997: 
“Padre Luiz Roberto di Lascio encontrava-se no 9º 
pavilhão da Casa de Detenção do Carandiru (SP), 
para visitar e confortar um dos presos. Ali entrou, 
também, uma senhora de idade, simples, encur-
vada, levando uma sacola. Foi ao encontro de um 
jovem que a aguardava, sentado no banco. Ele a 
acolheu com carinho, e ela, com gestos de amor 
materno, demonstrou, durante todo o tempo, aco-
lhimento e ternura. Despediram-se com um abra-
ço afetuoso. O preso, a quem o padre visitava, dis-
se: “Sabe, padre Luís, aquela senhora não é a mãe 
dele, mas a mãe do rapaz que ele matou. No dia do 
enterro, ela prometeu que o perdoava. Como sinal 
de perdão, ela o acompanharia, com muito amor e 
assistência, enquanto ele estivesse na prisão”.

Planejar os próximos pas-
sos para a implementação do 
Projeto Arquidiocesano de 
Pastoral (PAE 2016-2020) a 
partir das indicações feitas 
pela Assembleia Arquidioce-
sana e pelos vigários forâneos. 
Este foi o objetivo da reunião 
do Conselho Arquidiocesano 
de Pastoral ocorrida no dia 
17 de fevereiro no Centro Ar-
quidiocesano de Pastoral, em 
Mariana. 

“É missão deste conselho 
acompanhar e supervisionar 
a implementação do que foi 
aprovado em assembleia. A 
assembleia é a expressão da 
própria Igreja particular de 
Mariana. Bispo, presbíteros, 
diáconos, leigos e religiosas 
reunidos aprovaram este pro-
jeto que não é somente para as 
coordenações. É para todas as 
expressões de Igreja que se en-
contram no território compre-
endido pela arquidiocese de 
Mariana. Nós estamos repre-
sentando a Igreja particular de 
Mariana na sua variedade,  na 
sua diversidade, mas também 
na sua unidade. Que este con-
selho possa, ao longo de seu 
mandato, acompanhar de per-
to, estimular, ajudar para que 
em todas as instâncias e todas 
as expressões eclesiais possam 
de fato se comprometer com 
aquilo que o espírito de Deus 
diz a essa Igreja”, disse o arce-
bispo de Mariana, Dom Geral-
do Lyrio Rocha.

Fruto de um amplo pro-
cesso de participação, o Pro-
jeto Arquidiocesano de Pas-

Conselho de Pastoral cria estratégias 
para implementação do PAE

toral (PAE 2016-2020) foi 
submetido ao estudo, reflexão 
e aprovado na 24ª Assembleia 
Arquidiocesana de Pastoral, 
realizada nos dias 25 e 26 de 
novembro de 2016. 

Equipe arquidiocesana 
Uma das estratégias de 

implementação do PAE apre-
sentadas durante a reunião 
do Conselho foi a criação de 
uma equipe arquidiocesana, 
que será responsável por for-
mar as equipes das foranias. 
Segundo o coordenador ar-
quidiocesano de pastoral, pa-
dre Geraldo Martins, o desejo 
é que o PAE chegue a todas as 
instâncias da Arquidiocese e 
as foranias são a “chave” para 
que isso ocorra. 

“A ideia é que cada forania 
tenha uma equipe e nas regi-
ões a equipe diocesana for-
mará as equipes de forania. 
Teremos cinco encontros, 
um em cada região pastoral, 
para preparar esses grupos, 

afim de que eles animem a 
recepção do PAE e seus enca-
minhamentos nas paróquias. 
Outra tarefa da equipe dio-
cesana será acompanhar os 
encontros de coordenações 
de pastorais e movimentos 
para apresentar o documen-
to e motivar essas pastorais 
a se inspirarem no Projeto 
de Evangelização no plane-
jamento de suas atividades”, 
afirma padre Geraldo.

Encontro de coordenadores 
paroquiais 

Um encontro com os co-
ordenadores dos conselhos 
paroquiais está marcada para 
o dia 26 de março, em Maria-
na. Neste encontro a equipe 
arquidiocesana irá apresentar 
o PAE e ressaltar a importân-
cia da implementação do pro-
jeto até 2020.

O lançamento oficial do 
Projeto Arquidiocesano de 
Evangelização nas paróquias 
será feito no dia 2 de abril. 
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Bruna Sudário Foi aberta oficialmente, no dia 
1º de março, pelo arcebispo de Ma-
riana, Dom Geraldo Lyrio Rocha, a 
Campanha da Fraternidade 2017. 
A abertura foi feita durante cele-
bração de Quarta-feira de Cinzas, 
presidida pelo arcebispo, na Praça 
Sé, em Mariana, e concelebrada por 
vários padres.

“Essa campanha convida a 
contemplar, admirar, agradecer e 
respeitar a diversidade natural que 
se manifesta nos diversos biomas 
do Brasil, como um verdadeiro 
dom de Deus. Através da promo-
ção de relações respeitosas com a 
vida e a cultura dos povos. Este é 
um dos maiores desafios em toda 
as partes da terra. Até porque as 
degradações do meio ambiente 
são sempre acompanhadas pelas 
injustiças sociais”, afirmou Dom 
Geraldo.

Logo no começo da missa, 
Dom Geraldo leu a carta do Papa 
Franscico sobre a Campanha. Na 
carta, o papa destaca a importân-
cia da biodiversidade brasileira 
para o mundo e mostra preocu-
pação com sua destruição. “O 
criador foi pródigo com o Brasil. 
Concedeu-lhe uma diversidade de 
biomas que lhe confere extraordi-
nária beleza. Mas, infelizmente, os 
sinais da agressão à criação e da 
degradação da natureza também 

estão presentes. Entre vocês, a 
Igreja tem sido uma voz profética 
no respeito e no cuidado com o 
meio ambiente e com os pobres”. 

Tempo de reconciliação
A celebração marcou também 

o início da quaresma. Centenas 
de fiéis presentes receberam a 
imposição das cinzas no final da 
missa. “A quaresma que inicia-
mos seja para todos nós ocasião 
de revisão de vida e de conversão. 
Eis o tempo da conversão, eis o 
dia da salvação”, disse o arcebispo.

“Reconciliai-vos com Deus. 
Só se reconcilia com o Pai, quem 
se reconcilia com os irmãos. Que 
neste tempo quaresmal arran-
quemos do nosso coração toda 
a mágoa, ressentimento, rancor, 
inimizade. Vamos nos reconciliar 
em casa, que o marido se recon-
cilie com a sua esposa e sua espo-
sa com o marido. Que os pais se 
reconciliem com seus filhos. Há 
filhos que carregam mágoas dos 
pais pelo resto da vida, que os ir-
mãos se reconciliem entre si. Que 
possamos nos reconciliar com 
nossos vizinhos. Que posamos 
ajudar a humanidade para que ela 
possa ser reconciliada. Assim é 
que vamos experimentar a paz, a 
alegria e sermos verdadeiramente 
felizes”, ressaltou Dom Geraldo.

CF 2017 é aberta 
oficialmente em Mariana

Bruna Sudário
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COMUNIDADE VOCACIONAL
A casa da Comunidade Vocacional Nossa Senhora 

da Assunção, ligada ao Seminário São José, foi inau-
gurada no dia 6 de fevereiro, em Mariana. A celebra-
ção de inauguração foi presidida pelo arcebispo de 
Mariana, Dom Geraldo Lyrio Rocha, na igreja de São 
Pedro. A Comunidade Vocacional é composta pelos 
vocacionados que cursam o ensino médio e preten-
dem ingressar no seminário maior. Neste ano, a casa 
está acolhendo nove rapazes que pretendem iniciar 
esse processo de discernimento vocacional. Na cele-
bração também foi lida a provisão de posse do novo 
diretor da comunidade, padre Adilson Couto.

NOVOS MEMBROS DO COMIDI 
O Conselho Missionário Diocesano (COMIDI) 

acolheu seus novos membros no dia 9 de fevereiro, 
no Centro de Pastoral, em Mariana. A mudança dos 
membros do COMIDI faz parte do processo de rees-
truturação do conselho. Formado por padres e leigos 
de todas as regiões da Arquidiocese, o COMIDI tem 
o objetivo de trabalhar a espiritualidade missionária 
dentro da Igreja.

NOVOS CURSOS NA FAM
A Faculdade Arquidiocesana de Mariana (FAM) 

oferecerá novos cursos de extensão a partir de março 
deste ano. O curso de extensão é uma atividade aca-
dêmica que não está inclusa como parte integrante 
ou obrigatória do ensino de graduação ou pós-gra-
duação. Os cursos de extensão da FAM possuem uma 
duração de 2 anos, com aulas uma ou duas vezes na 
semana, conforme as possibilidades dos estudantes e 
professores. Normalmente o pré-requisito é ter con-
cluído o Ensino Médio. Caso a pessoa interessada 
não tenha concluído, é possível a participação me-
diante uma entrevista com a coordenação do curso. 
Para mais informações entre em contato pelo telefone 
(31) 3557-1220.

LIVRO SOBRE DOM LUCIANO 
Está a venda pela Editora Dom Viçoso o livro “Ca-

ridade e Justiça em Dom Luciano Pedro Mendes de 
Almeida”, de autoria do padre Darci Fernandes Leão. 
A obra é fruto de sua tese de doutorado em Teolo-
gia Moral, defendida na Academia Alfonsiana, em 
Roma, no dia 15 de Março de 2016.

O livro custa R$25,00 e pode ser adquirido na Edi-
tora Dom Viçoso ou junto à secretaria de sua paró-
quia. Para mais informações, encomendas e possibi-
çlidade de realizar o lançamento da obra em sua co-
munidade entre em contato pelo telefone (31) 3557-
1233 ou pelo e-mail edv@graficadomvicoso.com.br.

TENDA VOCACIONAL
Com o intuito de apresentar aos visitantes, sobre-

tudo aos jovens, as diversas vocações, a Tenda Voca-
cional 2017, organizada na 29ª edição do Seara, retiro 
de carnaval, recebeu centenas de pessoas. Realizada 
em Viçosa, entre os dias 25 e 28 de fevereiro, a Tenda 
contou com presença de várias congregações femini-
nas, o Conselho do Laicato da Arquidiocese, Pastoral 
Familiar e do Seminário São José. A tenda recebeu 
ainda a visita do arcebispo, dom Geraldo Lyrio Ro-
cha.

Na vivência do Ano da 
Vocação Sacerdotal, a Ar-
quidiocese de  Mariana or-
denou novos diáconos e 
um presbítero para servir o 
povo de Deus. O diacona-
to transitório é o primeiro 
grau do Sacramento da Or-
dem. É um tempo passagei-
ro, em que o vocacionado 
serve à Igreja, em vista ao 
sacerdócio. 

Na noite do dia 17 de 
fevereiro, a igreja de São 
Pedro dos Clérigos, em Ma-
riana, acolheu a ordenação 
diaconal de Lucas Germa-
no, de Ouro Preto, José Ma-
ria, de Rio Espera e Márcio 
Henrique de São Pedro dos 
Ferros.

A ordenação teve como 
lema “Dai-lhes vós mesmos 
de comer” e foi presidida 
pelo arcebispo de Mariana, 
Dom Geraldo Lyrio Rocha 
e concelebrada por diversos 
padres da Igreja particular 
de Mariana. A missa contou, 
também, com a presença de 

Ordenações: novos servos para messe
passagem do Evangelho de 
João onde Pedro diz a Jesus: 
“Tu sabes tudo, tu sabes que 
eu te amo” (Jo 21, 17). “A ra-
zão desta escolha é simples: 
o fato de me conhecer mui-
to bem me faz ter consciên-
cia de minhas qualidades 
e valores, mas também de 
minhas fragilidades e peca-
dos. Mas mesmo diante de 
minhas fraquezas o Senhor 
me escolheu, pois ele sabe 
que muito maior que minhas 
fragilidades é o meu amor 
por Ele. Ele me escolheu não 
porque sou pecador, mas por 
causa da humana extensão de 
minha capacidade de amar”, 
explica.

Ordenação episcopal 
A ordenação episcopal 

do monsenhor Geovane 
Luís da Silva, nomeado bis-
po auxiliar da Arquidiocese 
de Belo Horizonte, será re-
alizada no dia 25 de março, 
às 10h, na basílica de São 
José, em Barbacena. 

diáconos, seminaristas, fa-
miliares e amigos.

Ordenação Presbiteral
Com muita alegria, a 

Igreja particular de Mariana 
realizou, no dia 18 de feve-
reiro, a ordenação presbite-
ral do diácono Joel Santo, 
no adro da Matriz de São 
Sebastião, sede da paróquia 
do distrito de Monsenhor 
Isidro. A celebração foi pre-
sidida por Dom Geraldo 
Lyrio Rocha e concelebrada 
por Dom Francisco Barroso 
Filho, bispo emérito de Oli-
veira, Dom José Eudes Cam-
pos do Nascimento, bispo 
da diocese de Leopoldina, 
monsenhor Geovane Luís 
da Silva, bispo eleito auxi-
liar da Arquidiocese de Belo 
Horizonte, além de diver-
sos padres. Também vários 
diáconos e seminaristas da 
arquidiocese, leigos e leigas 
participaram da ordenação.

Padre Joel escolheu 
como seu lema presbiteral a 

CéSar do CarMo

Depois de ouvir o Conselho Episcopal, o Senhor Arcebispo Dom Geraldo Lyrio 
Rocha nomeou Pe. Isauro Santana Biazutti, Administrador Paroquial da Paróquia de 
Nossa Senhora da Piedade, em Barbacena; Pe Joaquim Diogo de Melo, Administrador 
Paroquial da Quase Paróquia de Nossa Senhora das Dores, no município de Barba-
cena; Pe. Daniel Ângelo Henriques, Pároco da Paróquia de Santa Bárbara, em Santa 
Bárbara do Tugúrio; Pe. João Carlos Chini, colaborador na Paróquia de Nossa Senho-
ra do Pilar, em Ouro Preto; Pe. Joel Santos de Marselha, Vigário Paroquial da Paró-
quia de São Sebastião, em Itabirito. O Senhor Arcebispo designou o Diác. José Maria 
Dias, colaborador na Paróquia de São José, em Alto Rio Doce; o Diác. Lucas Germano 
de Azevedo, colaborador na Paróquia de Santa Rita de Cássia, em Viçosa e o Diác. 
Márcio Henrique da Silva, colaborador na Paróquia de São Sebastião, em Barbacena. 
Atendendo à indicação do Superior Provincial da Província da Exaltação da Santa 
Cruz, da Congregação da Paixão de Jesus Cristo (Passionistas), o Senhor Arcebispo 
nomeou o Pe. Denilson Rodrigues do Nascimento e Pe. Luiz Carlos Meneghetti, Vigá-
rios Paroquias da Paróquia de Nossa Senhora da Penha, em Barbacena. 

Nomeações e transferências
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Muitos brasileiros se escandalizaram com as pri-
meiras notícias que tomaram conta dos jornais logo 
no início de 2017. Rebeliões deixaram centenas de 
mortos em penitenciárias no norte do Brasil. Uma 
barbárie sem precedentes na nossa história. Segundo 
a Pastoral Carcerária, com base em números forne-
cidos pelas administrações penitenciárias, 379 pes-
soas morreram em massacres ocorridos em presídios 
localizados nos estados de Roraima, Rio Grande do 
Norte e Amazonas. Um número que supera e muito 
o escandaloso massacre do Carandiru, quando 111 
pessoas morreram em uma resposta policial à rebe-
lião no presídio. Um assassinato em massa que ainda 
reverbera pelos quatro cantos do mundo, mesmo após 
a demolição do prédio onde ocorreu a tragédia.

As mortes nos presídios do norte brasileiro, em 
sua maioria ocorrida em meio a brigas de facções 
rivais, deixam claro que o sistema penitenciário do 
Brasil está falido e precisa ser revisto com urgência. 
Segundo nota publicada pela Pastoral Carcerária, as 
autoridades governamentais sabem do problema e já 
foram alertadas. “Desde 2013 um conjunto de organi-
zações e movimentos, entre eles a Pastoral Carcerária, 
Mães de Maio e Justiça Global, pautam a necessidade 
de ações estruturais para reverter o atual quadro de 
encarceramento em massa, por meio das propostas 
articuladas na Agenda Nacional pelo Desencarcera-
mento. Na atual conjuntura, não podemos cair na fa-
lácia das análises simplistas e das medidas que preten-
dem apenas aplainar o terreno até o próximo ciclo de 
massacres, nem titubear no enfrentamento aos pilares 
desse sistema, como a atual política de guerra às dro-
gas, a militarização das polícias, o aprisionamento pro-
visório, a privatização do sistema prisional, e a política 
de expansão do aparato carcerário”, explica a Pastoral.

Segundo o assessor da Pastoral Carcerária na Ar-

Opção pela barbárie?
JornaL GGn

“Se a opção que alertávamos há tempos era pelo desencarceramento ou barbárie, 
o Estado de forma clara e reiterada optou pela barbárie” (Pastoral Carcerária).

quidiocese de Mariana, padre Geraldo Barbosa, o 
problema é geral e requer mudanças urgentes. “Como 
na maioria dos presídios brasileiros, a superlotação é 
a marca registrada também nos presídios e penitenci-
árias existentes nos municípios que formam a Arqui-
diocese de Mariana. Muitos detentos estão em regime 
semiaberto e não conseguem trabalho. Um bom nú-
mero já tem a pena vencida, mas continua encarcera-
do. A maioria é gente pobre, negra e jovem. Os conse-
lhos de comunidade não são efetivados e onde estão 
organizados são muito tímidos, não vão além das 
reuniões ordinárias”, explica padre Geraldo. Em Mi-
nas Gerais existem atualmente 288 estabelecimentos 
prisionais com 65.482 presos onde só cabem 38.526. 

Ainda segundo padre Geraldo Barbosa, o principal 
responsável por toda esta tragédia é o Estado. “Tenho 
acompanhado tudo desde o início de janeiro, quando a 
crise explodiu com os assassinatos em massa, superando 
o massacre de Carandiru. A responsabilidade maior é do 
Estado, que não investe na ressocialização e educação 
dos detentos. Onde ocorreram as mortes, não podemos 
atribuir simplesmente à disputa de facções dentro dos 
presídios, mas à falta de políticas públicas com medidas 
preventivas e não só paliativas. Um motim começa pelas 
condições degradantes em que se encontram os presos, o 
não atendimento de seus direitos nas questões de saúde, 
estudo, trabalho e ocupação do tempo”, definiu o assessor. 

Sem condenação
Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Jus-

tiça (CNJ), em 23 de fevereiro, dão conta que um em 
cada três presos no Brasil está em situação provisória, 
ou seja, ainda não foi julgado, mas está nas masmor-
ras das prisões.

Segundo o CNJ, das 654.372 pessoas presas no 
Brasil, 433.318 já foram condenadas (66,2%), enquan-

to 221.054 (33,7%) estão em situação provisória.
O relatório do CNJ tem como meta apresentar 

informações que ajudem na elaboração de planos de 
ação para acelerar processos de réus presos. O com-
promisso de agilizar esses julgamentos foi firmado 
pelos presidentes dos tribunais com a presidente do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo 
Tribunal Federal (STF), a ministra Cármen Lúcia, em 
12 de janeiro.

Conforme os indicadores, o percentual de presos 
provisórios em cada estado oscila entre 15% a 82%.  
Além disso, de 27% a 69% dos presos provisórios es-
tão custodiados há mais de 180 dias. O tempo médio 
da prisão provisória, no momento do levantamento, 
variava de 172 dias a 974 dias.

Os crimes de tráfico de drogas representaram 29% 
dos processos que envolvem réus presos; crime de rou-
bo, 26%; homicídio, 13%; crimes previstos no Estatuto 
do Desarmamento, 8%; furto, 7%; e receptação, 4%.

Em Genebra
Representada por seu assessor jurídico, o advoga-

do Paulo Cesar Malvezzi Filho, a Pastoral Carcerária 
Nacional participou no dia 3 de março, de evento em 
Genebra, na Suíça, que discutiu a realidade do sistema 
carcerário brasileiro.

O debate aconteceu paralelamente à reunião do 
Conselho de Direitos Humanos da ONU. “A grande 
importância desse evento é poder prover informa-
ções diretas sobre o sistema prisional brasileiro para 
a imprensa internacional, órgãos das Nações Unidas 
e países que vêm se engajando internacionalmente no 
esforço de combate à tortura. Também é uma grande 
oportunidade para criar laços internacionais e articu-
lar uma ampla rede de luta contra o encarceramento 
em massa”, afirmou Paulo Malvezzi.
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Problem
a C

arcerário: onde estão as raízes?

O ser humano necessita de cuidado. A falta de 
cuidado faz a vida fi car amarga. A pessoa é 
concebida perfeita. O cuidado nos primeiros 

nove meses pode determinar o futuro de uma pessoa. 
O novo ser assimila os sentimentos da gestante. 

Toda pessoa carece de cuidado. Cuidar é penetrar o 
âmago do ser, para curar suas feridas, seus traumas. O 
instinto materno é capaz de “adivinhar” o que se passa 
no íntimo de um fi lho, de uma fi lha. O cuidado supõe 
prever as possíveis consequências de um sentimento 
impulsivo. Os sentimentos podem e devem passar por 
uma triagem: “separar o trigo do joio”. O ser huma-
no é, psicologicamente, o que pensa. Portanto, se se 
deseja ser perfeito, que se cuide! Jesus disse: “se você 
deseja ser perfeito, “vá, venda tudo, dê o dinheiro aos 
pobres, e você terá um tesouro no céu”(Mc 10,21). A 
impressão que se tem é que Jesus recomendou àquele 
jovem a se desapegar de tudo para ser livre, c riar asas. 
Às vezes, as coisas pesam tanto que não permitem as 
pessoas galgar as alturas, respirar um ar puro e ser fe-
liz. Para chegar ao Céu é preciso ter liberdade e leveza 
para voar: “Procurem as coisas do alto” (Cl 3,1).

Quem, na sua origem, foi cuidadosamente amado, 
tem mais possibilidade de aprender a cuidar, amar. O 
fi lósofo francês, Jean-Jacques Rousseau, disse que “o 
homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe”. A 
primeira sociedade é a família. Como foi dito acima, 
os nove primeiros meses podem ser determinantes 
para a vida. Após esta primeira etapa, entra-se na se-
gunda: as famílias vizinhas. Depois vêm os amigos, 
a escola, os ambientes sociais, etc. Quem cuida de 
quem? Por que tanto descuido? Tanto desmazelo? 

Uns constroem, outros destroem e outros recons-
troem. Se fi zermos uma retrospectiva na vida política 
do Brasil em 2016, perceberemos que quase nada se 
fez para construir. Todas as forças se voltaram para a 
desconstrução. A intolerância da elite brasileira explo-
diu: não podiam suportar pela quarta vez um governo 
petista. A identifi cação do Partido dos Trabalhadores 
com o diabo foi disseminada. Nem os trabalhadores, 
os pobres, os mais benefi ciados conseguiram se pro-
teger contra esse vírus criado pelos “hackers” da elite 
brasileira. Foi um ano perdido: uns desconstruíam o 
governo e outros tentavam identifi car os verdadeiros 
corruptos. E, grande parte de eleitores, preferiram se 
omitir, num acúmulo desumano de indiferença. Entre 
estes últimos encontramos uma nuvem de pequenos 
corruptos, chamados também de “analfabetos polí-
ticos”, mas com a força para entronizar os Faraós de 
nossos tempos. 

O problema carcerário tem suas raízes perto do 
cárcere. Por que entram celulares e armas nos pre-
sídios? Por que os prisioneiros cavam dezenas de 
metros de túneis sem serem vistos? Por que alguns 
condenados saem pela porta da frente? Porém, estas 
raízes são mais profundas e vão mais longe: famílias 
desestruturadas, escolas que não educam, poderes 
instituídos corrompidos, desigualdade social que re-
volta, sobretudo, os jovens... Sem o aconchego do lar, 
sem educação feita com amor, sem justiça social, sem 
respeito pelo ser humano, pela vida, sem autoridades 
honestas, coerentes com os princípios éticos e os va-
lores humanos... será muito difícil termos uma socie-
dade pacifi ca. Aquilo que a gente planta, colhe (cf. Gl 
6,7).

Melhor que as ações curativas, são as ações preven-
tivas para ter saúde. Melhor que prender trafi cantes é 
educar os jovens para um trabalho digno. Melhor que 
construir presídios é equipar muitas e boas escolas e 
remunerar, com justiça, os/as professores/as. Melhor 
que rotular o ser humano de forma humilhante, é 
oferecer-lhe oportunidade para vencer o mal, sendo 
bom.

O propósito do evento, que também contou com representantes de outras organizações 
brasileiras, como a Conectas Direitos Humanos e a Justiça Global, foi debater as torturas que 
ocorrem nas prisões. O relatório “Tortura em tempos de encarceramento em massa”, lançado 
em 2016 pela Pastoral, analisou 105 denúncias de tortura nas prisões.

Paulo Malvezzi resgatou que desde a década de 1980, há iniciativas no país para tentar “hu-
manizar” as prisões, mas não se tem obtido o sucesso esperado. “Medidas com as audiências de 
custódia e a criação do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura têm demonstrado 
seus claros limites. Nesse sentido, o Brasil tem realizado investimentos recordes em construção 
de novos presídios sem qualquer efeito positivo no que diz respeito ao combate à superlotação 
prisional.” Para o assessor, o Brasil está na contramão das recomendações internacionais para 
a redução no número de presos.

Durante o encontro, Malvezzi lembrou do trabalho realizado pelos milhares de agentes da 
Pastoral Carcerária em todo o Brasil, que levam não apenas conforto espiritual aos presos, 
“mas também vão para defender a dignidade dessas pessoas em todas as suas múltiplas di-
mensões”. Paulo Malvezzi denunciou, no entanto, que embora a assistência religiosa seja um 
direito do preso no Brasil, “há relatos de graves restrições ilegais aos serviços prestados por 
representantes religiosos, não apenas da Igreja Católica, mas de diversas religiões”, com muitas 
restrições de acesso aos locais onde há privação de liberdade.

Na Arquidiocese
A Pastoral Carcerária está organizada em quatro, das cinco regiões pastorais da Arquidio-

cese de Mariana. Somente na região Centro o trabalho ainda não está implementado. Segundo 
padre Geraldo Barbosa, o caminho está sendo trilhado, mas há muito o que ser feito. “Os 
desafi os não são menores em nossa Arquidiocese, especialmente no que se refere aos direitos 
sociais, como o atendimento na área da saúde e pouca efetivação dos Conselhos das Comuni-
dades, além do número reduzido de agentes. No entanto, temos avançado. Desde a implanta-
ção da pastoral carcerária, contamos com o trabalho de abnegadas senhoras mais idosas que 
não medem esforços para estar presentes nas visitas semanais. Também foi marcante a missa 
presidida por dom Geraldo, nosso arcebispo, no Complexo Penitenciário de Ponte Nova, quan-
do ministrou os sacramentos da Iniciação Cristã a vários detentos, e abençoou todas as celas 
daquele presídio”, explica padre Geraldo, com fé em dias melhores.

Quando perguntado se lideranças religiosas como Dom Luciano servem de inspiração para 
seguir em tarefa tão difícil, padre Geraldo não titubeou. “Sim! Dom Luciano é nossa referência 
nas pastorais sociais, e pelo seu testemunho na arquidiocese e por onde passou, não há como 
não recorrer à sua intercessão e exemplo de vida para seguirmos em frente nesta missão tão 
desafi adora”, fi naliza.

Pe. Luiz Faustino dos Santos
Miranda do Norte, MA

Sistema prisional brasileiro

Estabelecimentos: 2766
Vagas: 393.842
Presos: 654.372

Presos em Regime Fechado: 291.198
Presos em Regime Semiaberto: 102.564

Presos em Regime Aberto: 8.767
Presos Provisórios: 221.054

Presos em Prisão Domiciliar: 341.137
Total: 987.774

Internos em Cumprimento de Medida 
de Segurança: 3.534

Fonte: Geopresídios/CNJ

daCoM

Celebração do Lava-Pés no Complexo Penitenciário de Ponte nova
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igreja no brasil e no mundo8
“Admirar os biomas é 

contemplar a obra do Criador”, 
afirma cardeal Sérgio Rocha

CnBB

Como bem sabemos, a importân-
cia da Campanha da Fraternidade tem 
crescido a cada ano, repercutindo não 
apenas no interior das comunidades ca-
tólicas, mas também nos diversos am-
bientes da sociedade, especialmente pela 
sua natureza e pela iminência dos assun-
tos abordados”. Foi com estas palavras 
que o arcebispo de Brasília e presidente 
da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), cardeal Sergio da Rocha, 
abriu oficialmente a Campanha da Fra-
ternidade 2017. 

A cerimônia ocorreu na sede da en-
tidade, no dia 1º de março, em Brasília 
(DF). Com o tema “Fraternidade: bio-
mas brasileiros e a defesa da vida”, este 
ano, a Campanha busca alertar para o 
cuidado e o cultivo dos biomas brasilei-
ros: Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, 
Pampa, Pantanal e Amazônia. Além dis-
so, enfatiza o respeito à vida e a cultura 
dos povos que neles habitam. O lema 
escolhido para iluminar as reflexões é 
“Cultivar e guardar a criação (Gn 2, 15)”.

Para dom Sergio, a temática é de ex-
trema urgência. “Cada Campanha da 
Fraternidade quer nos ajudar a vivenciar 
a fraternidade em um campo específico 
da vida ou da realidade social brasileira 
que tem necessitado de maior atenção e 
empenho, e este ano o tema escolhido é 
de grande notoriedade”, enfatizou. Ainda 
de acordo com ele, é preciso que as pes-
soas conheçam os biomas a fundo para 

poderem “contemplar a beleza e a diver-
sidade que estão estampados no próprio 
cartaz da Campanha da Fraternidade”.

Na coletiva de abertura, dom Ser-
gio disse ainda que não bastava apenas 
conhecer os biomas e que era preciso 
também refletir sobre a presença e so-
bre a ação humana nesses ambientes. Ele 
também ressaltou a valorização dos po-
vos originários, que de acordo com ele 
são “verdadeiros guardiões dos biomas”. 
“Nós precisamos valorizar, defender a 
vida e a cultura desses povos, mas tam-
bém somos motivados a refletir sobre 
as causas dos problemas que afetam os 
biomas como, por exemplo, o desma-
tamento, a poluição da natureza e das 
nascentes. Necessitamos também refletir 
sobre a ação de cada um de nós e nossas 
posturas nos biomas onde estamos inse-
ridos”, disse.

Por último, o bispo destacou que 
pode haver um certo estranhamento por 
parte das pessoas em relação à Igreja ter 
escolhido este assunto para a Campanha, 
mas segundo ele, ninguém pode assistir 
passivamente à destruição de um bioma 
ou de sua própria casa, da Casa Comum. 
“O assunto de fato não pode ser descui-
dado, não pode ser deixado para depois, 
ele necessita da atenção e dos esforços de 
todos. O tema tem sim muito a ver com 
a fé em Cristo, com a fé no criador, com 
a palavra de Deus, e admirar os biomas é 
contemplar a obra do criador”, finalizou.

O verdadeiro jejum, agradável a Deus, 
foi o tema da homilia do Papa Francisco 
na missa celebrada no dia 3 de março, na 
Capela da Casa Santa Marta. As leituras 
do dia falam do jejum, isto é, explica o 
Papa, “da penitência a que somos con-
vidados a fazer no tempo da Quaresma” 
para aproximar-nos do Senhor. A Deus 
agrada “o coração penitente”, diz o Salmo, 
“o coração que se sente pecador e sabe ser 
pecador”.

Na primeira leitura, tirada do Livro 
do Profeta Isaías, Deus repreende a falsa 
religiosidade dos hipócritas que jejuam 
enquanto cuidam dos próprios negócios, 
oprimem os operários e brigam “ferindo 
com punhos iníquos”. 

Por um lado fazem penitência e por 
outro cometem injustiças, fazendo “ne-
gócios sujos”. O Senhor, ao contrário, 
pede um jejum verdadeiro, atento ao 
próximo. Segundo Francisco, “o outro é 
o jejum ‘hipócrita’. É a palavra que Jesus 
tanto usa, é um jejum para se mostrar ou 
para sentir-se justo, mas ao mesmo tem-
po cometem injustiças, não são justos, 
exploram as pessoas. ‘Mas eu sou gene-
roso, farei uma bela oferta à Igreja’. Mas 
me diga, tu pagas o justo às tuas domés-
ticas? Paga teus funcionários sem assinar 
a carteira? Ou como quer a lei, para que 
possam dar de comer aos seus filhos?’”.

Surpresas
O Papa Francisco fala de um caso 

ocorrido logo após a II Guerra Mundial 
com o jesuíta padre Arrupe, quando era 
missionário no Japão. Um rico homem 
de negócios fez a ele uma doação para 

atividades de evangelização, mas o acom-
panhava um fotógrafo e um jornalista. O 
envelope continha somente 10 dólares.

“Nós também fazemos o mesmo 
quando não pagamos o justo à nossa 
gente. Pegamos de nossas penitências, de 
nossos gestos, do jejum, da esmola, acei-
tamos uma propina, o suborno da vaida-
de de se mostrar. Isso não é autenticida-
de, é hipocrisia. Por isso, quando Jesus 
diz ‘Quando vocês rezarem, entrem no 
seu quarto, fechem a porta, no escondi-
do, quando derem esmola não faça soar 
a trombeta, quando jejuar não fiquem 
tristes. É o mesmo que dizer: Por favor, 
quando vocês fizerem uma boa obra não 
aceitem propina desta boa obra, é so-
mente para o Pai”, disse Francisco.

O Papa citou o profeta Isaías, quan-
do o Senhor fala aos hipócritas sobre o 
jejum verdadeiro. Palavras significativas 
também “para os nossos dias”.

“Não é este o jejum que escolhi: que-
brar as cadeias injustas, desligar as amar-
ras do jugo, tornar livres os que estão 
detidos, e romper todo tipo de sujeição? 
Não consiste talvez em dividir o pão 
com o faminto, deixar entrar em casa 
os pobres, os sem-teto, vestir o que está 
nu sem transcurar os próprios parentes? 
Pensemos nestas palavras, pensemos em 
nosso coração, como nós jejuamos, reza-
mos, damos esmolas. Nos ajudará tam-
bém a pensar: o que sente um homem 
depois de um jantar, que custou 200 eu-
ros, por exemplo, e volta para casa, vê 
um faminto, não olha para ele e conti-
nua caminhando? Nos fará bem pensar 
nisso”, finalizou o Papa.

Papa Francisco: verdadeiro 
jejum é ajudar os outros

A 50ª edição dos Prêmios de Co-
municação da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) con-
cluiu a escolha dos finalistas de cada 
categoria (Impresso, Televisão, Rádio, 
Cinema e Internet). Os prêmios serão 
entregues num programa de televisão 
que será veiculado por todas as emis-
soras católicas na primeira semana da 
55ª Assembleia Geral da CNBB, em 
abril. A premiação é composta por um 
troféu, passagem e estadia do vencedor 
sem acompanhante, para a cerimônia 

de entrega e não inclui valores financei-
ros.

Nesta edição, um novo prêmio está 
sendo apresentado para incluir tra-
balhos realizados exclusivamente no 
âmbito da internet. As três categorias: 
Portais, sites e blogs; iniciativas nas re-
des sociais e aplicativos para celular. O 
nome do prêmio é uma homenagem a 
dom Luciano Mendes de Almeida, se-
cretário e presidente da conferência, fa-
lecido há 10 anos, em 27 de agosto de 
2006.

Os outros prêmios são bem conheci-
dos. O mais antigo deles, o “Margarida 
de Prata” concedido aos melhores tra-
balhos realizados no cinema completa 
50 anos de existência. Em celebração ao 
cinquentenário desta categoria, os fina-
listas só serão conhecidos na cerimônia 
de premiação. Ainda serão dados prê-
mios de Rádio (Microfone de Prata), de 
TV (Clara de Assis) e Imprensa (Dom 
Hélder Câmara).

Todos os materiais foram avaliados 
por especialistas da Rede Católica de 

Rádio e de quatro universidades brasi-
leiras: PUC Rio, PUC Goiás, Católica de 
Salvador e Católica de Brasília. Os pro-
fissionais e professores de Rádio, Tele-
visão, Cinema, Jornalismo e de Tecno-
logia selecionaram 3 trabalhos em cada 
categoria dos 5 prêmios. Esses indica-
dos passarão por um Júri, composto por 
bispos, que escolhem os ganhadores.

O Prêmio de Comunicação da 
CNBB estimula a produção de matérias 
que valorizem e realcem valores huma-
nos e cristãos.

CNBB divulga finalistas dos prêmios de comunicação 2017
A cerimônia de entrega dos prêmios será transmitida em abril durante a 55ª Assembleia Geral da CNBB

L´oSSErVaTorE roMano
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Para refl etir com seu grupo ou equipe pastoral

1. Quais as estruturas precisam ser transformadas em sua comu-
nidade para que ela seja missionária e evangelizadora?

2. Que trabalhos existem em sua comunidade que fazem dela 
uma “Igreja de portas abertas”, acolhendo quem chega e uma 
“Igreja em saída”, ao encontro dos afastados?

Dentre os últimos documentos da 
Igreja que servem de inspiração para 
o Projeto Arquidiocesano de Evange-
lização, está a Exortação Apostólica 
do Papa Francisco, Evangelii Gau-
dium (Alegria do Evangelho). 

A Nova Evangelização proposta 
pelo Papa Francisco, a partir do Síno-
do dos Bispos, só é possível com uma 
autêntica renovação. O principal crité-
rio da proposta de renovação eclesial 
não é uma teologia particular, nem 
alguma linha de pensamento pastoral, 
mas “uma opção missionária, numa 
atitude de saída, capaz de transformar 
tudo, para que os costumes, os estilos, 
os horários, a linguagem e toda estru-
tura eclesial se tornem um canal ade-
quado mais à evangelização do mundo 
atual que à autopreservação” (EG, 27). 

Para essa renovação, que deve ser 
o princípio de toda a ação missioná-
ria da igreja, em nossos dias, o Papa 
propõe cinco critérios, que norteiam 
também o Projeto Arquidiocesano de 
Evangelização:

1. Igreja em saída
A renovação da Igreja passa por 

uma conversão missionária.  O pri-
meiro desafi o a essa conversão é apre-
sentado pelo Papa com a expressão 
“Igreja em saída”. “Em saída” indica 
um movimento. “A novidade dessa 
provocação, porém, é tão antiga quan-
to o próprio Deus, pois Ele é um Deus 
que sempre está vindo. Nosso Deus 
é o “Deus adveniens”, isto é, o “Deus 
veniente”.  A própria criação e depois 
a história da salvação nascem  desse 
dinamismo “de saída”, que Deus quer 
provocar nos crentes  e introduzir na 
criação e na história. Assim foi com 
Abrão ao qual Javé pediu que saísse de 
sua terra e abandonasse seus parentes 
(Gn. 12,1), com o gago Moisés ao qual 
ordenou que fosse falar com o Faraó 
(Ex. 3,10), bem como com todos os 
eleitos de Deus” (Fr. Dorvalino Fassi-
ni, OFM).

Para caminhar, a primeira medida 
é sair de casa. Sair é, aliás, um dos ver-
bos mais usados pelo papa Francisco, 
sair e ir ao encontro, ir à busca; sair 
é arriscado por causa dos possíveis 
acidentes, “mas prefi ro uma Igreja 
acidentada a uma Igreja doente e em 
estado de depressão”, diz o Papa. A 
saída para o pastoreio coloca a Igre-
ja em trânsito permanente para além 
de si mesma: para o mesmo encontro 
inseparável com Cristo e com o povo. 
Nessa dinâmica, a comunidade ecle-
sial se renova, para ser servidora fi el 
do Mestre, abandonando suas segu-
ranças institucionais, suas vaidades 
estéticas e suas ambições de poder 
(EG, 24).

2. Pastoral em conversão 
Para haver renovação verdadeira, 

é necessário autêntica conversão da 
pessoa e das estruturas, uma vez que 
somos indivíduos, mas vivemos em 
sociedade. Muitas de nossas estru-
turas, tanto sociais quanto eclesiais, 
estão caducas e não favorecem mais o 
processo evangelizador.  

A conversão pastoral signifi ca o 
modo de praticar o Evangelho no tem-
po e no espaço; constitui a ação que 
faz a própria Igreja como mediadora 
do carisma da salvação; o caminho de 
volta ao poço da água viva e a busca da 
identifi cação com o Mestre Pastor. 

A Igreja “em saída” não se acomo-
da em suas estruturas institucionais; 
faz-se peregrina no seguimento de 
Jesus e vai ao encontro dos que mais 
necessitam de sua solidariedade. Exi-
ge o abandono do cômodo critério 
pastoral: “fez-se sempre assim”. 

“Convido todos a serem ousados 
e criativos nesta tarefa de repensar os 
objetivos, as estruturas, o estilo e os 
métodos evangelizadores das respec-
tivas comunidades... Sonho com uma 
opção missionária capaz de transfor-
mar tudo, para que os costumes, os ho-
rários, os estilos, a linguagem e toda a 
estrutura eclesial se tornem um canal 
proporcionado mais à evangelização 
do mundo atual que à auto-preserva-
ção”, diz o Papa Francisco (EG, 33).

3. Uma Igreja a partir do coração do 
Evangelho

 O carisma da Igreja é anun-
ciar o Evangelho. Toda a instituição 
com suas estruturas, regras, metodo-
logias e funções devem estar a servi-
ço do Evangelho. Uma pastoral em 
chave missionária não está obsessio-
nada pela transmissão desarticulada 
de uma imensidade de doutrinas que 
se tentam impor à força de insistir. 
Quando se assume um objetivo pas-
toral e um estilo missionário, que che-
gue realmente a todos sem exceções 
nem exclusões, o anúncio concentra-

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

-se no essencial, no que é mais belo, 
mais importante, mais atraente e, ao 
mesmo tempo, mais necessário. A 
proposta acaba simplifi cada, sem com 
isso perder profundidade e verdade, e 
assim se torna mais convincente e ra-
diosa (EG, 35).

   “E onde está o coração do 
Evangelho?  Ora, o coração do Evan-
gelho não é outro senão o próprio Je-
sus Cristo. E o coração de Jesus Cris-
to? Para responder a essa pergunta 
basta investigar para onde Jesus olha, 
a quem mais procura, de quem ele 
mais fala, por quem ele mais vibra, se 
comove e chora. E a resposta, aqui, é 
uma só: O coração da evangelização é 
Jesus Cristo e o coração de Jesus Cris-
to é o cuidado, a misericórdia do Pai 
para com seus fi lhos, principalmente 
os pequenos e abandonados, os po-
bres, sofridos e abatidos” (Fr. Dorva-
lino Fassini, OFM)

4. Missão encarnada nas limitações 
humanas

A Igreja está presente no mundo, 
guiada pelo Espírito Santo, mas mar-
cada pela fragilidade humana e pelas 
limitações de cada pessoa. Por essa 
razão, o Papa afi rma que “é preciso 
acompanhar com misericórdia e pa-
ciência as etapas do crescimento das 
pessoas. Um pequeno passo, em meio 
às limitações humanas, pode ser mais 
agradável a Deus do que a vida extre-
mamente correta de quem transcorre 
seus dias sem enfrentar sérias difi cul-

dades. A todos deve chegar a consola-
ção e o estímulo do amor salvífi co de 
Deus, que opera misteriosamente em 
cada pessoa, para além de seus defei-
tos e de suas quedas” (EG, 44).

“Mas o povo de Deus é santo e 
pecador; é luta entre o homem velho 
e o homem novo (Cl 3,5-11) e pode 
perder o dom original e se desviar do 
caminho; é quando uma comunidade 
eclesial deixa de ser eclesial e se tor-
na uma associação qualquer, ainda 
que em nome de princípios e práticas 
religiosas. É nesse sentido que, desde 
as suas origens, a comunidade cristã 
entendeu que era possível fazer o ca-
minho de volta, reconciliar-se com o 
dom original, refazer-se como indi-
víduo e como comunidade a partir 
do dom original oferecido por Jesus 
Cristo.” (João Décio Passos, www.vi-
dapastoral.com.br).

5. Igreja de portas abertas
O Papa afi rma ainda que a Igre-

ja “em saída” é uma “Igreja de portas 
abertas”. Sair em direção aos outros 
para chegar às periferias humanas 
não signifi ca correr pelo mundo sem 
direção nem sentido. Muitas vezes é 
melhor diminuir o ritmo, por de lado 
a ansiedade para olhar nos olhos e es-
cutar ou renunciar às urgências para 
acompanhar quem fi cou caído à bei-
ra do caminho. Às vezes é como o pai 
do fi lho pródigo, que continua com as 
portas abertas para, quando ele voltar, 
poder entrar sem difi culdade (EG, 46).

A Igreja é sempre a casa do Pai. 
É preciso manter aberta a porta dos 
sacramentos, principalmente daquele 
que é a “porta de entrada”, o Batismo. 
A Eucaristia não é prêmio para os 
perfeitos, mas o remédio e o alimento 
para os fracos. (EG, 47).

A Igreja, que se recolhe em sua 
estrutura, existe para si mesma e trai 
sua essência, ainda que em ações jul-
gadas espiritualmente puras e perfei-
tas. O recolhimento na individuali-
dade pode ser igualmente a morte da 
Igreja, ainda que em nome de vivên-
cias místicas de intimidade com Deus 
(João Décio Passos, www.vidapasto-
ral.com.br).

Projeto Arquidiocesano de Evangelização 
e Evangelii Gaudium

rEProduÇÃo
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12 de março - 2º DOMINGO DA 
QUARESMA (Transfi guração)

Na Liturgia da Palavra, tendo a 
ressurreição como meta, Jesus mostra 
mediante a transfi guração, a plena rea-
lização daquilo que Deus planejou para 
o ser humano. Mesmo no sofrimento, 
Jesus quer nos dar a alegria antecipada 
da vitória da Ressurreição. Para isto, 
Ele nos pede ouvidos abertos para es-
cutar sua palavra e coragem para cami-
nhar com Ele até o fi m. 

O mistério que celebramos nos in-
sere no Mistério Pascal de Cristo e nos 
convoca a subir com Jesus para Jeru-
salém, onde se realizará a maior prova 
de amor e se cumprirá plenamente a 
vontade do Pai. Neste caminho, Jesus 
manifesta a luz de sua glória e nos faz 
experimentar o brilho de sua face para 
que não desanimemos com a dureza da 
caminhada. Escutar o Filho amado é, 
neste tempo de Quaresma, contemplar 
a face do Filho amado no rosto ainda 
desfi gurado de tantos irmãos e criar es-
paço para que seu clamor seja atendido. 

A celebração 
1. É importante tomar consciência 
de que não celebramos um tema, mas 
o Mistério Pascal de Cristo. Porém, 
as ressonâncias das refl exões sobre a 
Campanha da Fraternidade deverão 
estar presentes na celebração. Colocar 
um pano branco na cruz e onde for 
possível, projetar sobre ele um foco de 
luz durante a celebração. 
2. Um dos grandes símbolos deste do-
mingo é a Palavra de Deus. O Lecio-
nário poderia ser enfeitado com fi tas 
e receber especial destaque no espaço 
celebrativo. 
3. Dar destaque ao ato penitencial, 
como preparação à escuta da Palavra. 
Alguém apresenta o Lecionário à co-
munidade. Quem preside convida a 
uma revisão de atitudes diante da Pa-

Vamos celebrar!

lavra de Deus. No fi nal, cada pessoa se 
inclina diante de outra e faz a seguin-
te bênção: “O Pai que proclama Jesus 
como seu Filho amado te dê a graça de 
escutá-lo”. Ou então: “Por meio de Je-
sus você é o fi lho (a) amado (a) do Pai. 
Escuta Jesus”. 
4. Ritualizar a aclamação ao Evangelho 
com uma procissão com o Evangeliário 
ou Lecionário, preparando a comuni-
dade para ouvir, de coração, as palavras 
do Pai: “Este é meu fi lho amado, escu-
tai” (Mt 17, 5). 
5. Na homilia, é importante ligar a pa-
lavra com a celebração. Nela entramos 
em relação amorosa com o Senhor e 
recebemos, comunitariamente, a força 
divina. Contemplamos a imagem divi-
na do Cristo companheiro e solidário 
de nossas lutas, o reconhecemos como 
Filho amado do Pai e assumimos com 
Ele a dinâmica da transfi guração de 
nossa realidade.
6. Após a homilia, quem preside pode-
ria propor um gesto de compromisso 
com a escuta da Palavra, criando um 
clima adequado à profi ssão de fé. Ex: 
Estender a mão em direção à mesa da 
Palavra enquanto se canta um refrão 
apropriado. A seguir, reza-se o Creio. 
7. Onde for possível, durante a Litur-
gia Eucarística, convidar as pessoas a 
se aproximarem do altar, ritualizando 
a intimidade da comunhão com Deus 
vivida no Evangelho. 
8. Onde houver batismo de adultos na 
noite pascal, poder-se-ia fazer, neste 
domingo, um pequeno rito de entrega 
da Bíblia aos catecúmenos, conforme 
vem proposto no RICA, pg. 41( Ritual 
de Iniciação Cristão de Adultos).Uma 
bênção com as Sagradas Escrituras so-
lenizaria o gesto. 
9. O prefácio é o próprio para este Do-
mingo. 
10. Bênção fi nal para o Tempo da Qua-
resma, conforme o Missal, páginas 521, 
522, nº 4a.

19 de março - 3º DOMIMGO DA 
QUARESMA (Samaritana)

A Liturgia da Palavra, na compa-
nhia da Samaritana, discriminada por 
causa de preconceitos de religião, de 
raça e de gênero, nos ajuda fazer a ex-
periência de um encontro íntimo com 
o Senhor. Ele nos oferece a água da vida 
que sacia nossa sede e nos faz fi lhos e 
fi lhas de Deus, pelo batismo. Somos 
convidados a vencer todos os tipos de 
discriminação, renovando nossa consa-
gração batismal e oferecer com Ele ao 
Pai, o culto fi lial em espírito e verdade. 

O mistério que celebramos nos 
insere no Mistério Pascal de Cristo 
que realiza plenamente nosso anseio 
de comunhão com Deus, pois nos li-
berta de todos os preconceitos que nos 
impedem de ver além do aqui e agora, 
abrindo para nós um novo horizonte de 
vida. Mais do que vasos que carregam 
um pouco de água, Cristo nos transfor-
ma em fontes que jorram para a vida 
eterna. Nossa esperança não tem como 
se extinguir.

A celebração: 
1. Nesta data comemora-se a Solenida-
de de S. José, esposo da Bem-Aventura-
da Virgem Maria e padroeiro da Igre-
ja, porém excepcionalmente este ano, 
por coincidir com o terceiro domingo 
da quaresma, que pela tabela dos dias 
litúrgicos tem precedência, esta sole-
nidade foi transferida para o dia 20/03 
(Conferir o Diretório Litúrgico). Pode-
-se fazer uma menção na celebração, 
mas, celebra-se o terceiro domingo da 
quaresma. No caso das paróquias ou 
comunidades dedicadas a São José, 
procurem orientação com o arcebispo. 
2. Sem perder de vista o horizonte da 
Campanha da Fraternidade, é impor-
tante tomar consciência que não cele-
bramos um tema e sim o Mistério Pas-
cal de Cristo. 

3. Preparar o espaço celebrativo, desta-
cando o símbolo da água, além da cruz 
que vem nos acompanhado desde o 
início da quaresma (Seria conveniente 
preparar um pote ou vasilha grande, 
possivelmente de destaque. Na procis-
são de entrada, algumas pessoas pode-
riam trazer água e despejar nesta vasi-
lha maior). É bom lembrar que no pe-
ríodo da quaresma o símbolo da água 
é para criar o desejo da renovação do 
batismo que acontecerá na vigília pas-
cal, portanto na quaresma não é conve-
niente realizar o rito da aspersão. 
4. No momento do sentido litúrgico 
convidar o (a) coordenador (a) da co-
munidade, para expressar as esperanças 
de vida, percebidas na caminhada pas-
cal relacionando-a com a CF (cuidado 
para não se tornar uma homilia). 
5. O ato penitencial poderia ter presen-
te a sede de justiça, de dignidade e de 
paz que carrega a humanidade. 
6. O evangelho deste domingo poderia 
ser encenado ou dialogado. 
7. Ligando a homilia com a celebração, 
recordar que é precisamente através da 
celebração que o Senhor nos oferece 
uma água viva, cuja fonte é Ele mesmo. 
8. Onde houver batismo na vigília pas-
cal, o ritual do catecumenato prevê uma 
imposição das mãos sobre aqueles que 
receberão os sacramentos de iniciação. 
Depois da homilia, os candidatos para 
o batismo, junto com seus padrinhos e 
madrinhas, colocam-se diante de quem 
preside que rezará e imporá as mãos so-
bre eles (cf. RICA, p. 71-73). 
9. Comemora-se hoje o 4º aniversário 
de ministério do Papa Francisco, como 
pastor supremo da Igreja, faça-se espe-
cial menção na oração dos fi éis. Encer-
rar com a oração da CF.
10. O prefácio é o próprio para este Do-
mingo.
11. Bênção fi nal para o Tempo da Qua-
resma, conforme o Missal, páginas 521, 
522, nº 4a.

iMaGEM: rEProduÇÃo
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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

Demos início a mais uma 
Campanha da Fraternidade. 
Com o tema ‘Fraternidade: 
biomas brasileiros e defesa 
da vida’ e o lema ‘Cultivar e 
guardar a criação’, a Campa-
nha de 2017 sublinha a ur-
gência do despertar de cada 
pessoa, para uma consciência 
ambiental e uma conversão 
pessoal e comunitária. 

O texto-base está dividido 
em quatro capítulos, a partir 
do método ver, julgar e agir 
e, faz uma abordagem dos 
biomas existentes, suas ca-
racterísticas e contribuições 
eclesiais. Também traz refl e-
xões sobre o tema sob a pers-
pectiva de São João Paulo II, 
Bento XVI e o Papa Francis-
co. Ao fi nal, são apresentados 
os objetivos permanentes da 
Campanha, os temas ante-

riores e os gestos concretos previstos 
durante a Campanha 2017. Para com-
preendermos melhor é preciso saber 
que biomas são conjuntos de ecossis-
temas com características semelhantes 
dispostos em uma mesma região e que 
historicamente foram infl uenciados 
pelos mesmos processos de formação. 
No Brasil temos seis biomas: a Mata 
Atlântica, a Amazônia, o Cerrado, o 
Pantanal, a Caatinga e o Pampa. Nes-
ses biomas vivem pessoas, povos, re-
sultantes da imensa miscigenação bra-
sileira. 

O assessor da Campanha da Frater-
nidade, padre Leandro Alves, sugere 
que durante o tempo quaresmal, que 
teve inicio no dia 1º de março, Quarta-
-feira de Cinzas, os cristãos busquem 
viver a experiência de uma espiritu-
alidade franciscana, de modo que se 
torne uma atitude comum e concreta 
para a vida: É palavra de padre Lean-
dro: “São Francisco, o grande defensor 

do meio ambiente, nos ensina com a 
sua vida e com seus escritos que a na-
tureza não pode ser manipulada muito 
menos tratada como objeto de lucro, 
pelo contrário, a natureza é a nossa 
irmã, o bioma faz parte do nosso rela-
cionamento fraterno”. Segundo o bispo 
auxiliar de Brasília (DF) e secretário 
geral da CNBB, dom Leonardo Ulrich 
Steiner, a depredação dos biomas é a 
manifestação da crise ecológica que 
pede uma profunda conversão inte-
rior. “Ao meditarmos e rezarmos os 
biomas e as pessoas que neles vivem 
sejamos conduzidos à vida nova”, afi r-
ma dom Leonardo. 

Assim, somos motivados mais uma 
vez a buscarmos olhar para nossa casa 
comum e, a partir do dom da fé rece-
bida, assumir cultivando e guardando 
a criação (Gn2, 15). Importante saber 
que a Igreja Católica está empenhada 
na aprovação da Proposta de Emenda 
Constitucional –PEC 115/150, que in-

clui o Cerrado e a Caatinga como Pa-
trimônios Nacionais. 

Rezando a oração proposta para 
a CF, assumamos o caminho da con-
versão e o compromisso de cuidar da 
obra criada, recitando: “Deus, nosso 
Pai e Senhor, nós vos louvamos e ben-
dizemos, por vossa infi nita bondade. 
Criastes o universo com sabedoria e 
o entregastes em nossas frágeis mãos 
para que dele cuidemos com carinho e 
amor. Ajudai-nos a ser responsáveis e 
zelosos pela Casa Comum. Cresça em 
nosso imenso Brasil o desejo e o em-
penho  de cuidar mais e mais da vida 
das pessoas e da beleza e riqueza da 
criação, alimentando o sonho do novo 
céu e da nova terra que prometestes”. 
Amém!

26 de março - 4º DOMINGO DA 
QUARESMA (O cego de nascença)

A Liturgia da Palavra apresenta um 
cego de nascença, com ele somos convi-
dados a reconhecer a escuridão que nos 
envolve, para experimentarmos a clari-
dade da luz que nos vem de Jesus. A res-
posta que lhe damos é a fé que nos leva a 
reconhecer em Jesus a plenitude do hu-
mano, o profeta enviado pelo Pai, o Filho 
do homem e o Senhor de nossas vidas. 

O mistério que celebramos nos in-
sere no memorial daquele que se fez úl-
timo e servo de todos e, com sua morte 
e ressurreição, iluminou os olhos de 
nossa fé, livrando-nos da alienação que 
causa a morte. Tocados pelo Senhor na 
celebração, com nossos olhos ungidos e 
abertos, bendizemos o Pai e renovamos 
nosso empenho de viver como fi lhos e 
fi lhas da luz, vencendo, particularmen-
te, a cegueira que nos impede de reco-
nhecê-Lo nos irmãos.

A celebração: 
1. Neste quarto domingo da quaresma, 
já nos aproximamos da Páscoa, somos 
motivados a abandonar qualquer ati-
tude de tristeza e desânimo e acolher a 
alegria e a consolação que o amor mise-
ricordioso de Deus nos oferece. Como 
no comentário dos domingos anterio-
res, sem perder de vista o horizonte da 
CF, é importante tomar consciência 
que não celebramos um tema e sim o 
Mistério Pascal de Cristo.
2. O espaço celebrativo poderá ser en-
feitado com fl ores. Os cantos poderão 
ser acompanhados de instrumentos. 
A comunidade pode trazer fl ores para 
oferecê-las num gesto de paz. A cor das 
vestes litúrgicas é o rosa. 
3. Iniciar a celebração num ambiente de 
maior penumbra, com o refrão entoado 
por um solista e depois repetido várias 
vezes pela assembleia. Ex: “Nossas tre-
vas, não são trevas! E nossa luz é Jesus!” 
ou “Nossos olhos ganharão nova luz 
com a tua presença, Jesus!”. 

4. Após a saudação, quem faz o sentido 
litúrgico, motiva para a recordação da 
vida com um olhar pascal sobre a re-
alidade pessoal, familiar e social. Ligar 
com a refl exão da CF e presentifi car o 
que está contribuindo para iluminar 
nossa caminhada pascal. 
5. Valorizar neste domingo o símbolo da 
luz. Rodear a mesa da Palavra com ve-
las acesas durante a aclamação e procla-
mação do evangelho. Onde for possível, 
cada pessoa acende também uma vela e 
a mantém acesa durante a proclamação 
do evangelho até a profi ssão de fé. 
6. O Evangelho deste domingo é muito 
adequado para ser encenado ou dialo-
gado. 
7. Na homilia, é importante fazer a li-
gação entre a Palavra de Deus e o mo-
mento celebrativo da comunidade. A 
celebração abre nossos olhos e fortalece 
a nossa fé no Senhor, luz do mundo. 
8. O prefácio é o próprio para este Do-
mingo. 
9. O abraço da paz acompanhado das pa-
lavras: “Que o Senhor te dê um novo olhar”. 
10. Para completar o domingo da ale-
gria, sinalizando concretamente a ale-
gria de festa da Páscoa que se aproxima, 
seria bom repartir, onde for possível, 
algum bolo, biscoito ou outros alimen-
tos como ágape no fi nal da celebração. 
11. Bênção fi nal para o Tempo da Qua-
resma, conforme o Missal, páginas 521, 

 

“Da Amazônia até os Pampas, do Cerrado aos Manguezais, chegue a ti o nosso canto pela vida e pela paz”.

tema e sim o Mistério Pascal de Cristo. 
2. No momento do sentido litúrgico, 
trazer presente os sinais de vida e res-
surreição que a comunidade perceber 
em sua caminhada pascal. 
3. O evangelho deste domingo poderá 
ser encenado. 
4. Na homilia, quem preside faz a liga-
ção da Palavra recebida com o momen-
to celebrativo, ou seja, como a Palavra 
que ouvimos se realiza no hoje da ce-
lebração. Nela fazemos a experiência 
de Lázaro que é libertado do túmulo e, 
pela ressurreição, reafi rmamos nosso 
compromisso com Cristo. Comendo 
sua carne e bebendo seu sangue par-
ticipamos de sua páscoa, passando da 
morte para a vida. 
5. Hoje a profi ssão de fé é o gesto simbó-
lico. Neste domingo, na igreja antiga, os 
que se preparavam para o batismo, re-
cebiam e escutavam, pela primeira vez, 
o Creio. Após a homilia, quem preside 
motiva a assembleia para a profi ssão de 
fé: P: Irmãs e irmãos, como outrora a 
Marta, o Senhor pede nossa resposta de 
fé. (todos rezam em silêncio e renovam 
sua fé). P: Disse Jesus: “Eu sou a res-
surreição e a vida. Quem crê em mim 
ainda que morra, viverá. E quem vive 
e crê em Mim, jamais morrerá”. Vocês 
acreditam nisso? Todos: Creio Senhor, 
mas aumenta a minha fé! (pode ser 
cantado). P: O Senhor, penhor de vida 
plena, nos dê a alegria de celebrar sua 
ressurreição. 
6. Onde houver batismo na noite pas-
cal, depois da homilia, os escolhidos 
para o batismo, junto com os padrinhos 
e madrinhas, colocam-se diante da co-
munidade (cf. RICA, p. 78-80). 
7. O prefácio é o próprio para este Do-
mingo. 
8. Bênção fi nal para o Tempo da Qua-
resma, conforme o Missal, páginas 521, 
522, nº 4a.

522, nº 4a.

2 de abril - 5° DOMINGO DA QUA-
RESMA (Ressurreição de Lázaro)

A Liturgia da Palavra lembrando 
a experiência de Lázaro, nos chama 
a sair de nossos túmulos e nos revela 
que a morte não tem a última palavra. 
Ordena desamarrarmos e deixarmos 
caminhar todos os que estão sendo im-
pedidos de viver, pois o Espírito que O 
animou a libertar os oprimidos e res-
suscitar os mortos está presente em nós 
pelo batismo. 

O mistério que celebramos nos in-
sere no Mistério Pascal de Cristo que dá 
vida aos ossos ressequidos e nos convida 
a desatar as amarras e ataduras que nos 
impedem de caminhar e viver com dig-
nidade. Livres e desamarrados de tudo 
que nos prende, continuemos a aprofun-
dar nossa vivência batismal. Com Marta 
e Maria, professemos nossa fé em Jesus, 
ressurreição e vida. Ressuscitados e em 
comunhão com Cristo, caminhemos 
para o Pai, levando transformadas toda 
a criação e toda a história. 

A celebração: 
1. Como no comentário dos domin-
gos anteriores, sem perder de vista o 
horizonte da CF, é importante tomar 
consciência de que não celebramos um 
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Do ciclo do ouro aos dias atuais. 
A Irmandade de Nossa Senhora do 
Rosário dos Pretos de Ouro Preto car-
rega a fé e a tradição de celebrar Nos-
sa Senhora por mais de três séculos. 
Preparar os festejos do mês dedicado 
à padroeira, rezar o terço e participar 
das missas são algumas das atividades 
promovidas pelos membros.

“Pelos registros dos livros, antes de 
1700 a Irmandade já estava presente em 
Ouro Preto. Provavelmente em uma ca-
pela onde hoje é a igreja. Por volta de 
1710, ela já estava funcionando muito 
bem, pois em 1715 já tinha seu estatuto, 
que nós chamamos de livro do compro-
misso, aprovado”, conta Solange Pala-
zzi, integrante da irmandade.

Do religioso ao social
Já no século XVIII, a irmandade já 

era reconhecida como um serviço de 
assistência social e não só um espaço 
para a devoção e oração. “Nós cele-

Fé e Tradição

brávamos a festa de Nossa Senhora do 
Rosário e dos quatro santos negros, 
que eram feitas entre o Natal e o Ano 
Novo. Mas a irmandade tinha também 
um serviço de assistência social. Ela 
era o único lugar onde o negro tinha 
um amparo na velhice, na doença e na 
morte, além de ser representando so-
cialmente”, explica Solange.

Para usufruir desses benefícios, os 
irmãos pagavam algumas taxas. “Na-
quele tempo, estar na Irmandade cus-
tava muito mais caro do que hoje. A 
pessoa pagava uma joia para entrar, 
que era cara, eles pagavam anuidade, 
que também era cara. E pagavam para 
ter cargos na Irmandade. Mesmo sen-
do escravos eles pagavam por causa da 
assistência e das oportunidades que 
eles recebiam dentro da Irmandade”, 
ressalta Solange. Atualmente só existe 
um valor anual. No mês de outubro, 
mês do Rosário, os irmãos também 
ajudam com algumas doações.

O Retorno
Depois de um tempo desativada, 

em 2001, com a igreja já restaurada, 
o pároco da paróquia de Nossa Se-
nhora do Pilar, padre Simões, convi-
dou a comunidade para reorganizar 
a irmandade e resgatar a devoção a 
Nossa Senhora do Rosário. “As pes-
soas foram aparecendo e o grupo ga-
nhando força. Fomos nos reunindo 
na casa da juíza, eleita pro aclamação, 
Clotilde Maria de Assis. E assim cons-
tituímos uma diretoria que seria pro-
visória, mas que permanece até hoje”, 
explica Solange.

Juíza, Rei e Rainha
Juiz, juíza, rei e rainha são algumas 

das funções presentes na Irmandade. 
“Hoje, nós temos uma juíza e ela tem 
um papel de coordenação e de repre-
sentação. Mas no século XVIII era ela 
quem defendia o irmão publicamente. 
E antes a eleição de juiz ou juíza era 
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anual”, complementa Solange. 
O rei e a rainha são os responsá-

veis por cuidar da bandeira de Nossa 
Senhora do Rosário ao longo do ano. 
Ao fi nal da festa de Nossa Senhora do 
Rosário é apresentado o casal real do 
ano seguinte. Para receber a coroa as 
pessoas com interesse podem se mani-
festar ou serem indicadas.

“Tem algumas irmandades em 
Ouro Preto que só podem participar 
homens. Essa é uma diferença da Ir-
mandade do Rosário, aqui sempre teve 
juízas e rainhas. As mulheres sempre 
são acolhidas e possuem um protago-
nismo”, afi rma Solange.

Com mais de sem 100 membros, 
sendo eles 62 irmãos de opa, que origi-
nalmente era uma capa sem mangas,  e 
cerca de 40 sem opa, a devoção a Nos-
sa Senhora Rosário vem sendo reno-
vada todos os dias, em Ouro Preto, e 
mostrando que a tradição se mantêm 
viva por mais de três séculos.

Irmandade perpassa séculos cultivando a devoção a Nossa Senhora do Rosário em Ouro Preto


