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A Arquidiocese de Mariana vai reunir jovens das cinco 
regiões pastorais em uma grande festa. É o Jubileu Arqui-
diocesano da Juventude, que pretende levar mais de 5 mil 
jovens à Arena Mariana no próximo dia 31 de julho. O 
encontro faz parte das iniciativas do Ano da Misericór-
dia e está relacionado à Jornada Mundial da Juventude, 
em Cracóvia, na Polônia. A programação do Jubileu será 
intensa e contará com a apresentação do texto base do 
Projeto de Evangelização das Juventudes, produzido pela 
Arquidiocese. Sinal de um novo tempo que fortalece a 
comunhão e traz um jeito moderno de evangelizar.

PÁGINAS 6 E 7

Juventude e comunhão

“Enquanto Igreja e pastorais sociais, de-
vemos estar juntos. É um movimento que 
luta pela melhoria de qualidade de vida da 
população? Devemos estar juntos, apoian-
do, sem querer enquadrar o movimento 
como se tivessem que estar já na UNE ou 
movimento de moradia... Não! Vamos dei-
xar que ali possam surgir lideranças neste 
movimento muito próprio. Então, o nosso 
papel é estar junto ajudando naquilo que é 
possível. O mais importante neste momento 
é dizer assim: a Igreja está do lado!” Confi -
ra a entrevista que o PASTORAL fez com o 
Frei Dotto sobre a conjuntura brasileira e a 
relação com os movimentos sociais.

PÁGINA 3

Movimentos 
populares

Continuando as refl exões na página de Formação Con-
tinuada sobre o ano da Misericórdia, neste mês, o PAS-
TORAL quer considerar a terceira obra de misericórdia: 
“Vestir os nus”. Esta, visa atender a uma necessidade bási-
ca do ser humano, que é o vestuário. Quem são os despro-
vidos de vestes em nossa Comunidade e o que é preciso 
fazer para que a prática da misericórdia vá além das cam-
panhas de agasalhos e roupas e seja libertadora, vestindo 
os pobres com as vestes da justiça e da dignidade?

PÁGINA 9

Vestidos de Misericórdia
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Ano da Misericórdia VII

Na carta circular que enviei 
sobre o Ano da Misericór-
dia, eu recordava que o Papa 

Francisco espera que a indulgência 
jubilar chegue a cada um como uma 
experiência genuína da misericórdia 
de Deus. Para viver e obter a indul-
gência, os fi éis são chamados a reali-
zar uma peregrinação rumo à Porta 
Santa, que foi aberta em nossa cate-
dral metropolitana.  Na Arquidiocese 
de Mariana, além da catedral basílica 
de Nossa Senhora da Assunção, a in-
dulgência poderá ser obtida também 
nas basílicas do Bom Jesus de Mato-
sinhos, em Congonhas; do Sagrado 
Coração de Jesus, em Conselheiro 
Lafaiete; de São José, em Barbacena; 
de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro 
Preto e nos santuários do Bom Jesus 
do Bacalhau, em Santo Antônio do 
Pirapetinga (Piranga); do Sagrado 
Coração de Jesus, em Miguel Burnier 
(Ouro Preto); de Nossa Senhora do 
Carmo, em Mariana; de Nossa Senho-
ra da Conceição, em Ouro Preto; de 
Nossa Senhora Mãe dos Homens, no 
Caraça; de Nossa Senhora da Piedade, 
em Barbacena; de Nossa Senhora das 
Mercês, em Mercês; de Nossa Senho-
ra da Conceição, em Senador Firmi-
no; de Nossa Senhora as Graças, em 
Urucânia; de Nossa Senhora da Lapa, 
em Antônio Pereira (Ouro Preto); de 
Nossa Senhora da Saúde, em Dom 
Silvério; de Nossa Senhora da Luz, 
em Conselheiro Lafaiete; de Sant’Ana, 
em Santana do Deserto (Rio Doce); 
de São João Batista, em Barão de Co-
cais; de São Judas Tadeu, em Conse-
lheiro Lafaiete; de São Sebastião, em 
Raul Soares; de Santa Rita de Cássia, 
em Viçosa. Conforme as orientações 
do Papa Francisco, a indulgência do 
Ano Santo da Misericórdia pode ser 
obtida também nas igrejas onde se 
celebram jubileus anualmente que, 
na Arquidiocese de Mariana, além de 
basílicas e santuários, são as seguintes: 
Bom Jesus, no Grota (Jequeri); Bom 
Jesus da Cana Verde, em Tabuleiro; 
Bom Jesus de Matozinhos, em Itabi-

rito; Nossa Senhora da Boa Viagem, 
em Itabirito; Nossa Senhora da Glória, 
em Passagem de Mariana; Nossa Se-
nhora das Dores, em Dores do Turvo; 
São José, em Alto Rio Doce; Sant’Ana, 
em Abreus (Cipotânea); Sant’Ana, em 
Carandaí; São Caetano, em Cipotâ-
nea; São Manoel, em Rio Pomba e São 
Gonçalo, em Acaiaca. 

A Arquidiocese de Mariana pro-
gramou também celebrações especiais, 
durante o ano de 2016, tais como: Ju-
bileu da Vida Consagrada, na Basílica 
de São José, em Barbacena, no dia 30 
de janeiro; Jubileu dos presbíteros e 
diáconos, na igreja de São Pedro dos 
Clérigos, em Mariana, no dia 19 de 
março; Jubileu dos trabalhadores e tra-
balhadoras, em Urucânia, no dia 1º de 
maio; Jubileu da juventude, em Maria-
na, no dia 31 de julho, Jubileu dos se-
minaristas e vocacionados, na Basílica 
do Bom Jesus, em Congonhas, no dia 
09 de setembro.

O Papa Francisco recorda que “é 
importante que este momento esteja 
unido, em primeiro lugar, ao Sacra-
mento da Reconciliação e à celebração 
da santa Eucaristia com uma refl exão 
sobre a misericórdia”. Será necessário 
acompanhar estas celebrações com 
a profi ssão de fé e com a oração pelo 
Papa e por suas intenções [...]. 

O pensamento volta-se agora para 
a Mãe da Misericórdia [...]. Ninguém, 
como Maria, conheceu a profundida-
de do mistério de Deus feito homem. 
Na  sua vida, tudo foi plasmado pela 
presença da misericórdia feita carne. 
A Mãe do Crucifi cado Ressuscitado 
entrou no santuário da misericórdia 
divina, porque participou intimamen-
te no mistério do seu amor. Ao pé 
da cruz, Maria, juntamente com João, 
é testemunha das palavras de perdão 
que saem dos lábios de Jesus [...].Di-
rijamos-lhe a oração, antiga e sempre 
nova, da  Salve Rainha, pedindo-lhe 
que nunca se canse de volver para nós 
os seus olhos misericordiosos e nos 
faça dignos de contemplar o rosto da 
misericórdia, seu Filho Jesus”.

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

na Caixa Econômica Federal 
ou Casas Lotéricas, 

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

assinaturaspastoral@gmail.com

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

A população brasileira vem passando por mudan-
ças constantes e aceleradas nos últimos anos. 
Nunca se viu tanta gente na faixa etária dos 16 

aos 24 anos. Embora também cresça a população de ido-
sos, a juventude está cada vez mais presente no cenário 
nacional. Os jovens possuem distintas preocupações com 
a saúde, trabalho, lazer, cultura, politização, religiosidade 
e organização de acordo com seus interesses e necessida-
des. A juventude vive o drama do presente e do futuro a se 
pensar. Não sabe quando e como chegará às demais fases 
da existência, mas preconiza que só as atingirá se se en-
tregar a uma meta, a uma utopia que lhe seja conveniente 
e atrativa.

Desafi os fazem parte da vida, e com a juventude não é 
diferente; melhor, com as juventudes que são muitas e di-
versas, de acordo com sua cultura, grupo, tribo, luta e ide-
al. Há, ainda, o preconceito da fragilidade e inconstância 
de se acreditar nos jovens como capazes e em condições 
de administrar a própria vida e seus sonhos. Do ponto 
de vista sociopolítico e econômico, os jovens enfrentam o 
descaso, a ironia dos que se dizem sabedores da vida e do 
comando. Soma-se a isso a violência praticada aos jovens. 
Sempre se depara com os noticiários de jovens estupra-
das, como aquele triste e vergonhoso caso da adolescente 
de 16 anos, no Rio de Janeiro, violentada por mais de 30 
homens que exibiram em redes sociais sua barbaridade. 
“Maior golpe senti na própria alma”, dizia a sofrida jo-
vem. O mundo inteiro externou o repúdio a essa e tantas 
violências. Contudo, a exposição de jovens à prostituição, 
como mercadoria barata permanece nas mídias e às es-
condidas. Mortes de jovens, como denuncia a Pastoral da 
Juventude e a Campanha contra a Violência e o Exter-
mínio de Jovens, devem levar todos à maior consciência 
da vida. Caberá aos jovens estruturar o plano existencial, 
social e cultural para manterem-se vivos e realizadores de 
suas potencialidades.

A Arquidiocese de Mariana estrutura seu plano para 
suas juventudes, seja na missão ou na organização pasto-
ral para se atingir os jovens nas suas múltiplas experiên-
cias e atividades eclesiais. Há vários movimentos e gru-
pos que trabalham com jovens e adolescentes juntamente 
com a Pastoral da Juventude na elaboração de um projeto 
que seja capaz de responder aos anseios e urgências rela-
tivos às juventudes que se encontram nesta fase da vida. 
Num contexto sociocultural de apatia, violência e inquie-
tudes, a revalorização da juventude na Igreja é sinal  de 
sua fé, sua garra e sua luta por um mundo melhor. O jo-
vem consciente não aceita ser controlado; ele é o principal 
sujeito de sua história.

EBC
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PASTORAL: Como o senhor avalia a atuação dos 
movimentos sociais neste momento que estamos 
passando no Brasil?

FREI DOTTO: É importante a gente falar de um mo-
mento anterior ao que estamos passando. Houve um 
momento de desmobilização dos movimentos sociais. 
Muitas lideranças saíram dos movimentos e foram 
para o governo. Tivemos então uma desmobilização. 
Eu acho que o fato positivo que estamos percebendo 
agora é que os movimentos estão se reencontrando, 
discutindo pautas importantes a partir de dois gran-
des grupos que temos no Brasil que são a Frente Brasil 
Popular e a Frente Povo Sem Medo. Eu diria que isto 
está ocorrendo tanto em nível urbano quanto em ní-
vel rural. Estes grupos estão trabalhando juntos, dis-
cutindo pautas comuns em uma mobilização que está 
surgindo em defesa da democracia.  Isto tem ajudado 
os movimentos a se reaproximarem, discutirem jun-
tos. Eu estou vendo com bons olhos tudo isto.

PASTORAL: É possível caminhar neste campo ins-
titucionalizado no mundo onde os movimentos so-
ciais estão tão fragmentados?

FREI DOTTO: Veja que é importante darmos conta 
de duas coisas: uma é o movimento organizado, ins-
titucionalizado e que tem uma longa trajetória. Estes 
estão se aproximando e discutindo pautas como a 
manutenção da democracia e dos direitos. Do outro 
lado temos que prestar atenção nestes novos movi-
mentos que estão surgindo, como por exemplo, os 
estudantes. Veja bem que nestas manifestações dos 
estudantes, estes movimentos mais tradicionais, ins-
titucionalizados, mesmo a UBES (União Brasileira 
dos Estudantes Secundaristas), não tem entrado. Os 
próprios estudantes têm fechado a porta para estes 
movimentos que já estão institucionalizados. Eles 
estão querendo mostrar uma nova forma de se or-
ganizar, uma nova forma de lutar e reivindicar os 
direitos.

Eu acho que estas novas manifestações estão sina-
lizando para uma nova forma de organização que não 
seja a forma tradicional que já tem seus vícios. Eu di-
ria então que temos que ter estes dois olhares: para os 
movimentos institucionalizados que estão buscando 
uma unidade e estas novas formas de movimentos 
como artistas que se mobilizaram em razão do des-
monte do Ministério da Cultura, estudantes que ocu-
param escolas, entre outros. São novas formas de rei-
vindicar. São então dois lugares que temos que olhar.

PASTORAL: A Igreja está sabendo lidar com este 
novo perfil de movimento social que muitas vezes 
parece até não ter uma liderança específica?

FREI DOTTO: Eu acho que estes movimentos têm 
liderança e mesmo na sua juventude, como no caso 
dos estudantes, eles têm mostrado maturidade. São 
movimentos que tem lideranças, mas que não estão, 
digamos, formatadas dentro dos movimentos tradi-
cionais. É um novo estilo de liderança.

Eu acho que a Igreja, os religiosos e religiosas de-
vem estar juntos destas pessoas. É a melhor forma 
de lidar com tudo isso. Acho interessante, por exem-
plo, olharmos para São Paulo e ver o que o padre Jú-
lio Lancellotti fez. Ele foi junto com os estudantes que 
ocuparam as escolas e os moradores de rua foram lá 
e ofereceram alimentação para eles. Então, eu acredi-
to que uma boa forma de nós nos relacionarmos com 
este novo movimento é sem querer levar para eles uma 
institucionalidade. Nós temos esta tendência, por ser-
mos de outro movimento, achamos que todos têm que 
se encaixar. Não é isso. Enquanto Igreja e pastorais so-
ciais, devemos estar juntos. É um movimento que luta 
pela melhoria de qualidade de vida da população? De-
vemos estar juntos, apoiando, sem querer enquadrar 
o movimento como se tivessem que estar já na UNE 
ou movimento de moradia... Não! Vamos deixar que 
ali possam surgir lideranças neste movimento muito 
próprio. Então, o nosso papel é estar junto ajudando 
naquilo que é possível. O mais importante neste mo-
mento é dizer assim: a Igreja está do lado!

PASTORAL: Seria radicalizar no que o Papa Francis-
co diz sobre a Igreja em saída, a Igreja que está junto?

FREI DOTTO: Sim. É estar junto nas dores, nas fragi-
lidades das pessoas, mas estarmos juntos também na 
fortaleza das pessoas. Uma Igreja em saída é uma Igreja 
que não se fecha. É uma Igreja que sabe ler os sinais 
dos tempos e percebe que, nestas manifestações está o 
surgimento do novo. A presença do Espírito que age.

PASTORAL: Há diferença entre o movimento social 
urbano e o do campo ou rural?

FREI DOTTO: Eles são diferentes no perfil, mas no 
fundo vamos perceber que comungam da mesma 
ideia. Tanto o movimento urbano quanto o movi-
mento que trabalha a questão da terra, por exemplo, 
almejam que as pessoas tenham vida digna. O que os 
diferencia talvez sejam os instrumentos usados por 
um e pelo outro.

Por exemplo, os movimentos que lutam pela ter-
ra. Está ali toda uma luta contra o latifúndio, contra 
a concentração da terra. Olhando para o mundo ur-
bano podemos pensar no latifúndio urbano. Toda a 
especulação imobiliária que acaba colocando cada vez 
mais fora da sociedade, pessoas que não tem acesso a 
uma renda. Se você olhar hoje, um dos grandes con-
flitos que há é a especulação imobiliária que acaba ex-
pulsando diariamente milhares e milhares de famílias. 
Acabam criando uma população de rua e instalando 
cada vez mais pessoas nas favelas. 

PASTORAL: O Encontro de Movimentos Populares 
ocorrido em Mariana possibilitou um avanço nos 
trabalhos desenvolvidos?

FREI DOTTO: Nós estávamos em torno de 40 re-
presentantes de movimentos sociais e acho que a 
missão da gente é esta, de nos aproximarmos dos 
movimentos populares, buscando o diálogo sempre. 
Todos nós, Igreja, movimentos populares e movi-
mentos sociais, queremos que as pessoas tenham 
mais qualidade de vida. Então esta aproximação, 
como houve em Mariana para dialogarmos em vista 
da promoção do bem comum, é exatamente o que 
pede o Papa Francisco. Demos uma boa demonstra-
ção disso em Mariana.

Diante da atual situação política, econô-
mica e social do Brasil, como está se posi-

cionando o movimento social organizado? 
E como a Igreja Católica tem agido junto 
a estes movimentos? Para responder a es-
tas perguntas e propor o debate, o Jornal 
Pastoral foi conversar com o assessor da 

Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço 
da Caridade, da Justiça e da Paz da CNBB, 

Frei Olavo Dotto. Confira a entrevista!

Caminhar juntos: eis a solução
franciscanos.org.br
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Pe. Geraldo Martins
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

A juventude mundial reúne-se com o papa 
Francisco em Cracóvia (Polônia), de 27 a 31 de 
julho, para 31ª Jornada Mundial da Juventude. In-
serida no contexto do Ano Santo da Misericórdia, 
esta JMJ começou a ser preparada em 2014, quan-
do o papa conclamou a juventude a experimentar 
a especial misericórdia de Deus. Para tanto, pro-
pôs aos jovens percorrerem o caminho das Bem-
-aventuranças. 

Assim, em 2014, os jovens foram guiados pela 
primeira bem-aventurança: “Felizes os pobres em 
espírito, porque deles é o Reino do Céu” (Mt  5, 
3). No ano seguinte, o tema foi a pureza de cora-
ção: “Felizes os puros de coração, porque verão a 
Deus” (Mt 5, 8). Estas duas jornadas aconteceram 
nas dioceses do mundo inteiro. Agora, em nível 
mundial, os jovens são chamados a trilhar o cami-
nho da misericórdia: “Felizes os misericordiosos, 
porque alcançarão misericórdia” (Mt 5, 7).

Ao nos recordar que o “nome de Deus é mi-
sericórdia”, o papa Francisco aponta para a Igreja 
com a qual sonha: pobre para os pobres, miseri-
cordiosa, acolhedora, servidora. Com a naturali-
dade que lhe é característica, admite que “talvez, 

por muito tempo, tenhamos nos esquecido de indicar 
e viver o caminho da misericórdia”. Chegou o tempo 
de retomarmos esse caminho que signifi ca “viver de 
misericórdia”, porque, primeiro, Deus usou de mise-
ricórdia para conosco (cf. MV 9).

Propor ao jovem trilhar o caminho da misericór-
dia é, antes de tudo, convidá-lo a sentir o profundo 
amor de Deus que é, a um só tempo, sem limites e 
universal. Por nossa incapacidade de compreender 
a profundidade e a extensão do amor de Deus, mui-
tas vezes nos escandalizamos. Quando isso aconte-
ce, fi camos privados de nos sentirmos, também nós, 
abraçados pela misericórdia divina. Só compreende a 
misericórdia de Deus para com o outro, aquele que já 
tiver feito a experiência do Deus-misericórdia em sua 
própria vida.

Dizer que “Deus é misericórdia” signifi ca afi rmar 
que “Deus tem um coração para os miseráveis”, ou 
seja, “Ele não é um Deus nas nuvens, desinteressa-
do pelo destino dos homens, mas justamente se deixa 
comover e tocar pela miséria do ser humano” (Carde-
al Kasper). Assim, a misericórdia não é algo abstrato, 
mas ação concreta que se traduz em gestos e obras. A 
forma mais concreta de sermos misericordiosos é dar 

Felizes os misericordiosos

comida aos famintos, dar de beber a quem tem sede, 
vestir quem está nu, acolher o estrangeiro, cuidar dos 
doentes, visitar os presos e sepultar os mortos. 

Em nossa Arquidiocese, os jovens estão convida-
dos a celebrar o Jubileu da Juventude no dia 31 de 
julho, em sintonia com a JMJ que se encerrará neste 
dia, em Cracóvia. Será um dia de muita festa e ale-
gria, quando os jovens terão a oportunidade de sen-
tir a misericórdia de Deus. Ao mesmo tempo, serão 
enviados pelo nosso pastor, dom Geraldo Lyrio Ro-
cha, a serem apóstolos da misericórdia, especialmen-
te, junto a outros jovens que vivem nas periferias da 
existência.

O arcebispo de Mariana, dom 
Geraldo Lyrio Rocha, recebeu no 
dia 18 de junho, a Medalha Israel 
Pinheiro, condecoração dada pelo 
Instituto Histórico Geográfi co de 
Minas Gerais pelos 270 anos de 
criação da Arquidiocese. O even-
to foi promovido na sede da insti-
tuição, que fi ca na rua Guajajaras, 
1268, Barro Preto, em Belo Hori-
zonte. A cerimônia contou com 
a presença do arcebispo de Belo 
Horizonte, dom Walmor de Oli-
veira Azevedo, além de diretores 
e integrantes do instituto.

Segundo dom Geraldo, a me-
dalha é um reconhecimento que 
deixa a todos da arquidiocese fe-
lizes e animados. “A homenagem, 
hoje prestada pelos 270 da criação 
da arquidiocese de Mariana, vem 
comprovar a relevância desse fato 
histórico que ultrapassa as fron-
teiras eclesiásticas e se estende 
a todo o estado de Minas Gerais 
abraçando sua história religio-
sa, social, política, cultural com 
indiscutíveis refl exos no cenário 
brasileiro. Um novo tempo foi 
marcado com a criação da dio-
cese e a chegada de seu primeiro 
bispo, dom Frei Manoel da Cruz. 
Minhas palavras são pobres para 
agradecer de forma conveniente 

Arquidiocese de Mariana recebe 
homenagem em Belo Horizonte

esta extraordinária homenagem 
que presta o Instituto Histórico 
e Geográfi co de Minas Gerais, 
por sua Comissão Histórica de 
Minas, outorgando à Arquidio-
cese de Mariana a medalha Israel 
Pinheiro. Agradeço por esta ini-
ciativa que nos enche de alegria 
e exulta o coração”, destacou dom 
Geraldo, em seu pronunciamen-
to. Durante o evento, irmãs do 
Mosteiro de Macaúbas também 
homenagearam a Arquidiocese 
com uma medalha criada quando 
o mosteiro completou 300 anos, 
em 2014.

Medalha Israel Pinheiro
A Medalha Israel Pinheiro foi 

instituída pelo IHGMG em no-
vembro de 2004 e é concedida a 
pessoas e instituições que pres-
tam serviços relevantes ao IHG-
MG e que possuem produções 
importantes no âmbito histórico 
e social. “Parabéns pelos seus 
feitos e benefícios que nos trou-
xe. Esperamos e estamos certos 
que estes feitos continuarão pe-
los tempos. Vida longa e profícua 
para a Arquidiocese de Mariana, 
alma mátria da fé e religiosidade”, 
destacou o presidente da institui-
ção, Wagner Colombarolli.

 Nota da Forania de Mariana
“Perseverem no amor fraterno. 
Não descuidem da hospitalida-
de” (Hb 13,1-2).

O rompimento da barra-
gem de Fundão, ocorrido há 
sete meses, em Bento Rodri-
gues, município de Mariana, 
transtornou a vida de milhares 
de pessoas ao longo de toda a 
Bacia do Rio Doce. As ações da 
Samarco para mitigar, reparar 
e indenizar os incalculáveis da-
nos desse que é o maior crime 
ambiental do país, e um dos 
maiores do mundo, estão longe 
de colocar fi m ao drama vivido 
pelas famílias atingidas. 

As sete paróquias da Fora-
nia de Mariana têm acompa-
nhado, com fraterna atenção, 
as famílias de Bento Rodrigues 
e de Paracatu de Baixo, que ti-
veram seu patrimônio destru-
ído pela lama. Acolhidos nas 
comunidades de nossas paró-
quias, estes nossos irmãos e 
irmãs ainda vivem a afl ição da 
incerteza quanto ao seu futuro. 
Em seu rosto, já se fazem sen-
tir o cansaço de reuniões in-
termináveis, a ansiedade pela 
reconstrução de suas casas e 
retorno ao seu aconchego, a 
insegurança quanto às inde-
nizações a que têm direito, o 
medo de não serem reparados 
de forma justa e tantos outros 
sentimentos que não consegui-
mos descrever.

Passados sete meses da 
tragédia, nossas comunidades 
são conclamadas a intensifi -
car seus gestos de acolhida e 

conseguir continuar a dar em-
prego, é indispensável promover 
uma economia que favoreça 
a diversifi cação produtiva e a 
criatividade empresarial” (Papa 
Francisco, Laudato Si, 129). 
Lamentamos as demissões que 
atormentam inúmeras famílias 
em nosso município e fazemos 
um apelo a que as empresas re-
considerem suas decisões. 

Guiados pela fé cristã que 
nos anima e enche de espe-
rança, peçamos a Jesus Cristo, 
por meio de Nossa Senhora do 
Carmo, padroeira do municí-
pio, a graça da perseverança na 
prática do amor fraterno e da 
hospitalidade.

Mariana, 17 de junho de 2016

Côn. Nedson Assis Pereira – 
Pároco da Paróquia Nossa Se-
nhora da Assunção – Mariana
Pe. Darci Fernandes Leão – Pá-
roco da Paróquia Bom Jesus do 
Monte - Furquim
Pe. Geraldo Barbosa - Pároco 
da Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus - Mariana
Pe. Geraldo Martins Dias - Pá-
roco da Paróquia Nossa Se-
nhora da Glória – Passagem de 
Mariana
Pe. José Geraldo Coura - Páro-
co da Paróquia Nossa Senhora 
da Conceição – Cachoeira do 
Brumado
Pe. Reginaldo Coelho da Cos-
ta – Administrador Paroquial 
das Paróquias São Caetano – 
Mons. Horta e São Sebastião – 
Cláudio Manuel

Forania de Mariana publica Nota sobre os 
atingidos pela barragem de Fundão

de solidariedade aos queridos 
irmãos e irmãs de Bento Rodri-
gues e Paracatu de Baixo. Eles 
não são pessoas que invadiram 
nossa cidade e mudaram sua ro-
tina. São marianenses, irmãos e 
irmãs nossos a quem devemos 
acolher com nosso amor frater-
no. Eles são vítima da irrespon-
sabilidade dos que causaram 
este desastre e nada do que re-
cebem ou venham ainda a rece-
ber será sufi ciente para reparar 
as perdas que tiveram. Não nos 
suceda que, por causa da grave 
crise econômica pela qual passa 
o nosso município, intensifi cada 
por essa tragédia, aumentemos 
a dor destes nossos irmãos e ir-
mãs com o preconceito e a dis-
criminação. Eles não merecem 
isso!

Compreendemos a afl ição 
dos que desejam o imediato re-
torno das atividades da Samar-
co a fi m de que seja garantido 
o emprego dos trabalhadores e 
trabalhadoras que dele depen-
dem para sustentar suas famí-
lias. Somos solidários também 
a esses irmãos e irmãs. Ao lutar 
por esse direito, é preciso ter cla-
ro, no entanto, o insubstituível 
papel dos órgãos aos quais com-
pete estabelecer, de acordo com 
a lei, as exigências e normas de 
segurança a serem cumpridas 
pela empresa. Do contrário, po-
demos trocar os papéis transfor-
mando em réus os que foram vi-
timas da tragédia, aumentando 
ainda mais sua dor e sofrimento.

Não nos esqueçamos: a eco-
nomia tem que estar a serviço da 
vida, conscientes de que “para se 

Reunidos no dia 17 de junho, e passados sete meses do rompimento da barragem de 
Fundão, os párocos das paróquias que compõem a Forania de Mariana redigiram 

e publicaram a seguinte nota:
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GIRO RÁPIDO

CÁRITAS ARQUIDIOCESANA
A nova diretoria da Cáritas Arquidiocesana de Mariana, para 

o triênio 2015-2018, realizou sua primeira reunião no dia 22 de 
junho, no Centro Arquidiocesano de Pastoral em Mariana. Eleita 
em assembleia realizada em dezembro de 2015, a nova diretoria 
da Cáritas é composta pelo Fábio Salmen, Débora Lopes de Car-
valho e Ângela Maria Oliveira, vice-diretor, secretária e tesourei-
ro, respectivamente. Eliete Maria Luiz e Enoc Arcanjo, respecti-
vamente, para os cargos de subsecretária e vice-tesoureiro. Já o 
Conselho Fiscal ficou assim constituído: padre João Paulo, Diá-
cono Carlos e José Geraldo Reis e Silva, como titulares, e Vicente 
Eustáquio Oliveira de Souza, Ana Luíza Ferreira e José Márcio 
Nascimento como suplentes.

PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO
A paróquia de São Sebastião, em Sem Peixe, Região Pastoral 

Mariana Leste, foi instalada no dia 17 de junho, durante celebra-
ção presidida pelo arcebispo de Mariana, Dom Geraldo Lyrio Ro-
cha. Na ocasião foi dada posse ao primeiro pároco, padre Marcelo 
de Castro Valadão. Em suas palavras de agradecimento pela ins-
talação da nova paróquia, padre Marcelo falou de sua gratidão a 
Deus por viver este momento de graça, na data em que a paróquia 
celebra os 60 anos do apostolado da oração, na festa do Sagrado 
Coração de Jesus.

LAR SANTA MARIA
O curso de extensão em Psicologia Relacional (CEPSI – Ma-

riana) da Faculdade Arquidiocesana de Mariana (FAM) está rea-
lizando uma campanha “Fazer o bem faz bem” para ajudar a casa 
de Repouso de Mariana. A iniciativa, que tem como coordena-
dora a professora e psicóloga, Soraya Ferreira, visa mobilizar to-
dos os alunos do referido curso, assim como membros de outros 
cursos e também colaboradores da FAM para o compromisso de 
responsabilidade social da Instituição. 

Segundo a professora, aqueles que desejarem colaborar com 
este ato de responsabilidade social, deverão arrecadar com paren-
tes, amigos, e vizinhos, óleo de girassol para hidratação corporal, 
e também fraldas geriátricas (tamanho M ou G). E as doações po-
derão ser entregues nas dependências dos cursos de extensão da 
FAM (anexo São Pedro – Mariana). “Aproveitamos para também 
relacionar/passar algumas horas com os idosos dessa instituição 
que será beneficiada com nossa campanha”, disse a psicóloga So-
raya.

22º Grito dos Excluídos e Excluídas 
começa a ser preparado

A equipe arquidiocesana 
da Dimensão Sociopolítica 
já está acertando os detalhes 
para a 22ª edição do Grito 
dos (as) Excluídos e Exclu-
ídas. Com o tema “Vida em 
primeiro lugar” e o lema 
“Este sistema é insuportá-
vel: Exclui, degrada, mata”, o 
evento acontece novamente 
em Congonhas, e traz a defe-
sa da vida proposta pelo Papa 
Francisco. Em especial, esta 
edição está relacionada com 
o projeto de lei de iniciativa 
popular que estabelece nor-
mas de seguranças para as 
barragens de rejeitos de mi-
nério em Minas Gerais, re-
gião que possui diversas bar-
ragens em situação de risco. 

Na dia 10 de junho, em 
Congonhas, o grupo con-
versou sobre a necessidade 
de se preparar agentes para 
participar da iniciativa e de 
convocar toda a arquidioce-
se para o momento. Padre 
Paulo Barbosa, pároco da 
paróquia de Nossa Senho-
ra da Conceição de Congo-
nhas, participou da reunião 
e ressaltou a importância 
do evento para se discutir 
sobre o sistema econômico, 
questões sociopolíticas e am-
bientais. “É preciso combater 
essa realidade, primeiramen-
te pela consciência do povo 
para não se perder a cidada-
nia e manter uma sociedade 
justa e igualitária, contra a 

corrupção e a impunidade”, 
conclui. 

A oportunidade também 
vai ser aproveitada para fazer 
a chamada para o 6° Fórum 
Social pela Vida, que aconte-
ce dos dias 27 a 30 de outubro 
em Conselheiro Lafaiete, Re-
gião Pastoral Mariana Oeste.

O movimento
O Grito dos Excluídos e 

Excluídas tem como objetivo 
valorizar e anunciar a espe-
rança de um mundo melhor a 
partir da construção de ações 
para mobilizar as pessoas 
para as lutas populares. Além 
disso, a iniciativa visa denun-
ciar injustiças e males causa-
dos dos sistemas do Brasil.

Visando conquistar novos horizontes e ga-
rantir o seu espaço, a Pastoral Afro Brasileira 
(PAB) se reuniu no 1° Encontro da Província 
Eclesiástica de Mariana. Nos dias 17 a 19 de ju-
nho, a cidade de Dom Cavati, pertencente a Dio-
cese de Caratinga, acolheu em torno de 60 agen-
tes da PAB com objetivo de partilhar as experi-
ências vivenciadas nas diversas comunidades de 
base no território da Província e aprofundar a 

Pastoral Afro Brasileira promove 
encontro da Província

missão da Pastoral na Igreja. Como proposta, 
os agentes pretendem realizar encontros peri-
ódicos. Ao final do evento, foi constituída uma 
comissão da província que tem como tarefa en-
caminhar as propostas discutidas e aprovadas 
no encontro. A Arquidiocese de Mariana será 
representada nesta comissão por Maria Helena 
Rodrigues, de Mariana, e Jaime Augusto de Je-
sus, de Ponte Nova.

Pastoral Afro

Divulgação

Tendo ouvido o Clero da Arquidiocese de Mariana, o Senhor 
Arcebispo Dom Geraldo Lyrio Rocha nomeou, de acordo com o 
can. 476 do Código de Direito Canônico, os seguintes Vigários 
Episcopais:  Pe. José Geraldo de Oliveira (Região Centro); Pe. 
José Carlos dos Santos (Região Norte); Côn. Tarcísio Sebastião 
Moreira (Região Sul); Côn. Lauro Sérgio Versiani Barbosa (Re-
gião Leste); Pe. Geraldo de Souza Rodrigues (Região Oeste). O 
Senhor Arcebispo nomeou também o Pe. Geraldo Martins Dias, 
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral.

Depois de ouvir o Conselho Episcopal, o Senhor Arcebispo 
fez as seguintes nomeações:  Pe. Walter Jorge Pinto, Pároco da 
Paróquia de São José Operário, em Barbacena; Pe. Luiz Carlos 
dos Santos, Pároco da Paróquia de São João Batista, em Viçosa; 
Pe. Luiz Carlos Ferreira, Pároco da Paróquia de Santa Efigênia, 
em Ouro Preto; Pe. Rodrigo Marcos Ferreira, Administrador 
Paroquial da Paróquia de São José, em Barra Longa; Pe. Ander-
son Eduardo de Paiva, Vigário Paroquial da Paróquia de Nossa 
Senhora da Assunção (Catedral), em Mariana; Pe. Afonso João 
Chagas, Colaborador na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, 
em Conselheiro Lafaiete; Pe. José Luiz da Silva, Administrador 
Paroquial da Paróquia de Nossa Senhora da Glória, em Carana-
íba; Pe. Luiz da Paixão Rodrigues, Assessor Arquidiocesano da 
Pastoral da Juventude; Diác. José da Silva Pires, Assessor Arqui-
diocesano da Pastoral da Saúde.

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. Paulo 
Ernandes Pereira dos Santos, Vigário Paroquial da Paróquia de 
Nossa Senhora da Penha, em Barbacena.

Nomeações e transferências
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A data já está marcada: dia 31 de julho de 2016. 
Neste dia, as juventudes da Arquidiocese de Mariana 
se reunirão no Jubileu Arquidiocesano da Juventude, 
que será promovido na Arena Mariana, que fi ca na rua 
do Contorno, 432, Mariana. O encontro, que pretende 
reunir cerca de 5 mil jovens, faz parte da programação 
do Ano da Misericórdia, proclamado pelo Papa Fran-
cisco e estará em sintonia com a Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ), que termina nesse mesmo dia, em 
Cracóvia, na Polônia.

De cada uma das 135 paróquias da Arquidiocese, 
a expectativa é que pelo menos um ônibus com jo-
vens chegue para o jubileu. “O Jubileu da Juventude 
foi aprovado pela assembleia arquidiocesana, no fi nal 
do ano passado, e tem como objetivo mostrar o rosto 
jovem da arquidiocese e, ao mesmo tempo, anunciar 
aos jovens a alegria de ser discípulo de Jesus Cristo”, 
explica o coordenador arquidiocesano de pastoral, pa-
dre Geraldo Martins. “Será uma grande oportunidade 
de nossa juventude experimentar de maneira forte a 
misericórdia de Deus. Será um dia forte de oração e 
congraçamento. Queremos que os jovens alcancem as 
graças próprias do Jubileu”, completa.

Padre Wander Torres, que acompanha a Pastoral 
da Juventude na Arquidiocese, afi rma que “a equipe 
organizadora do Jubileu tem se dedicado muito para 
que seja um dia especial. Deseja-se que seja um tem-
po de graça e misericórdia, pois este é o espírito do 
Jubileu. Em nossa última reunião, tivemos a presença 
de representantes das paróquias de Mariana que cui-
darão de toda infraestrutura. Pretendemos usar mais 
as novas tecnologias digitais nesse dia, uma vez que os 
jovens estão muito inseridos neste contexto. Se conse-
guirmos elaborar o que foi sugerido será bem bacana. 
Mas por enquanto é surpresa”.

A programação do dia começa com a concentração 
dos jovens no centro da cidade e uma caminhada até a 
Arena Mariana onde acontecerá a leitura orante da pa-
lavra, confi ssões, missa e show. A missa será presidida 
pelo arcebispo de Mariana, Dom Geraldo Lyrio Rocha.

A acolhida, feita na Arena Mariana, será realizada 
pelos jovens da própria forania e durante o Jubileu, os 
movimentos, pastorais e expressões ligados à juventu-
de poderão expor seus trabalhos em tendas, na entra-
da do espaço.

A abertura do Jubileu será guiada pelo arcebispo 
de Mariana, Dom Geraldo Lyrio Rocha, e a leitura 
orante pelo diretor do Instituto de Filosofi a, padre Da-
nival Milagres Coelhos. A equipe da juventude da Re-
gião Sul fi cou responsável por organizar a liturgia do 
dia, com a assessoria do padre Luiz Cláudio. Durante 
o evento, os padres realizarão confi ssões em torno da 
Arena.

Projeto Juventudes
Um dos pontos altos do Jubileu Arquidiocesano da 

Juventude será o lançamento do texto base do Projeto 
de Evangelização das Juventudes. Segundo a coorde-
nação do Jubileu, o projeto tem como objetivo “garan-
tir a comunhão eclesial no processo de evangelização 
da juventude, reconhecer a diversidade das expressões 
de evangelização da juventude na arquidiocese e fo-
mentar o diálogo das expressões de evangelização das 
juventudes em vista de ações comuns no respeito à 

De Cracóvia a Mariana
Em sintonia com a Jornada Mundial 
da Juventude, a Arquidiocese de Ma-

riana espera reunir mais de dez mil 
jovens na alegria de serem discípulos 

de Cristo

identidade e especifi cidade de cada uma”.
Um dos primeiros passos no processo de elabo-

ração do projeto foi um levantamento sobre a reali-
dade dos jovens na Arquidiocese, onde as paróquias 
responderam um questionário sobre o trabalho de-
senvolvido em suas comunidades. As respostas desse 
levantamento foram apresentadas no Encontro Ar-
quidiocesano de Evangelização das Juventudes, pro-
movido no dia 30 de abril, em Passagem de Mariana. 
Durante esse encontro, os participantes também pu-
deram sugerir outros pontos para o projeto. A equipe 
de redação reuniu todas as informações apresentadas. 
O documento 85 da CNBB, que trata da Evangeliza-
ção da Juventude, guiou as pistas de ação do projeto 
arquidiocesano.

Segundo o padre Wander Torres, a proposta do 
projeto visa a ampliação dos horizontes e a união de 
toda a Arquidiocese. “A Pastoral da Juventude tem 
participado desde o início do processo de elaboração 
do projeto. E tem feito isso porque compreende que o 
caminho percorrido até o presente momento respeita 

a diversidade de cada grupo. O que se quer com esse 
projeto não é ‘enquadrar’ todo mundo em um único 
modo de evangelização, mas apresentar pontos fun-
damentais que fortaleçam a comunhão em nossa ar-
quidiocese. Vemos esse projeto com muita esperança, 
pois é sinal de um tempo novo.”

Programação do Jubileu da Juventude
Data: 31 de julho

8h – Concentração na Praça da Estação
9h – Início da Caminhada
10h – Acolhida na Arena
12h – Almoço
13h – Animação e lançamento do Texto Base do Pro-

jeto de Evangelização das Juventudes
14h – Missa
16h – Shows

Local – Arena Mariana

Divulgação
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Como interromper a queda das pedras de dominó 
quando colocadas numa proximidade tal que se 
torna impossível tombar sem derrubar a próxi-

ma? Como impedir a sociedade de avançar na violência 
quando se alimenta na juventude uma ânsia pelo primeiro 
lugar em tudo? Criamos uma geração competitiva em vez 
de cooperativa. Jeremias dizia que “tudo desabou, cor-
rupção geral” (Jr 14,18). O fato de constatarmos, desde 
o assassinato de Abel pelo seu irmão Caim e, no decorrer 
da história, o agravamento da violência, pode gerar um 
sentimento de desânimo. Não há nenhuma esperança de 
o mundo experimentar uma paz global. 

Imagina a vida do Corpo de Bombeiros em tempo de 
seca! Quantos focos de incêndio! Quantas chamadas ur-
gentes! A vida hoje parece uma correria atrás do que se 
perdeu. Parecemos uma turba de desanimados a lamentar 
o “leite derramado”. Na verdade, todos somos impruden-
tes e nada previdentes: falta cuidado e sobram lamentos. 
Por não cuidar com amor, derramam-se lágrimas de dor. 
Está sendo assim a vida. A Igreja, a sociedade, as insti-
tuições, em geral, vivem fazendo papel de Bombeiros. 
É assim na Igreja: ela, seguindo o exemplo de Jesus, vai 
aos doentes, aos moradores de rua, aos marginalizados, 
desprezados, despejados, desamados... Com um coração 
cheio de misericórdia. A Igreja vai às famílias escutar e le-
var conforto, ânimo nos momentos de provação. A Igreja 
lhes é solidária. 

Que bom seria se a Igreja trabalhasse na prevenção 
através de uma catequese transformadora permanente 
para todas as idades! Que bom seria se as escolas fossem 
sufi cientes e os professores bem formados e bem remu-
nerados para assumirem uma verdadeira educação para a 
cidadania! A omissão de muitos compromete a paz geral. 
E todos tememos nos tornar vítima na sociedade que aju-
damos criar. Mas não é este o mundo que queremos, não 
é esta a vida que o Pai “rico em misericórdia” (cf. Ef 2,4) 
quer para seus fi lhos e fi lhas:“Outro mundo é possível”. 

Deus chamou muitos jovens para a missão de divinizar 
as pessoas para humanizarem o mundo. Jeremias, quan-
do foi chamado para ser profeta, devia estar com uns 14 
anos. A profetiza Débora, a heroína Judite e a encanta-
dora Ester eram todas muito jovens, quando se destaca-
ram na libertação do povo. Deus chamou Maria de Na-
zaré quando tinha apenas 15 anos. Jesus chamou vários 
jovens para segui-lo e se prepararem para a missão. Jesus 
continua chamando muitos jovens, rapazes e moças, que 
corajosamente se apresentam como Isaías: “eis-me aqui, 
envia-me!” (Is 6,8).

O Documento da CNBB (2016), “Cristãos Leigos e 
Leigas na Igreja e na Sociedade”, lembra as palavras de Je-
sus: “vocês são o sal da terra e a luz do mundo” (Mt 5,13-
16). E lembra que os cristãos de todas as idades devem 
estar misturados na sociedade para dar sentido a vida, 
gerar esperança de um futuro melhor e, não apenas fazer 
festa na vida, mas fazer da vida uma festa, onde a alegria 
tenha sabor de permanência, por vir do Espírito Santo (cf. 
Rm 14,17). 

Nossa grande esperança é que surjam muitos jovens 
corajosos (as) e sedentos do novo: um mundo novo mar-
cado pelo amor que constrói o bem e favorece a paz. Jovens 
capazes de dizer com Jeremias: “Tu me seduziste, Javé, e 
eu me deixei seduzir” (Jr 20,7). Jovens que digam como Je-
remias: “A tua palavra é festa e alegria (júbilo) para o meu 
coração” (Jr 15,16). Jovem com um coração generoso, mi-
sericordioso, que marque presença na sociedade com sua 
alegria, otimismo, ousadia, sede de aventuras e diga, com 
a vida, que o futuro é agora e que a esperança se concretiza 
quando o amor conquista a paz e a justiça se casa com o 
direito (cf. Jr 9,23). Jeremias, o jovem profeta, é um ho-
mem de esperança: “o sol vai brilhar amanhã” (Jr 31,35). 

Jubileu da Juventude

Pe. Luiz Faustino dos Santos
Miranda do Norte, MA

Divulgação

Em 2013, jovens de todas as regiões festejaram o encerramento da JMJ com a chegada da 
Cruz que visitou várias paróquias da Arquidiocese.

Jornada Mundial
O lema da XXXI Jornada Mundial da Juventude, que acontece em Cracóvia, entre 

os dias 25 e 31 de julho é: “Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcança-
rão misericórdia” (Mt 5:7). Para sublinhar a importância das Bem-aventuranças, que 
são o coração do ensinamento de Jesus Cristo, o Papa Francisco escolheu a quinta, a 
que Jesus anunciou no seu sermão à beira do Mar de Galileia. Vale a pena notar que a 
essência da quinta bem-aventurança é um resumo dos primeiros anos do pontifi cado 
do Papa Francisco, durante os quais ele tem-se esforçado muito para mostrar à Igreja 
o amor de Deus ao ser humano e a necessidade de que nós sejamos misericordiosos 
com os outros.

A Jornada Mundial da Juventude é um encontro internacional dos jovens do mun-
do inteiro juntamente com seus catequistas, sacerdotes, bispos e o Papa, que se re-
únem em um mesmo lugar para professar sua fé em Jesus Cristo. Em geral, nestes 
encontros há uma multidão de participantes. Em média, durante toda a semana, são 
centenas de milhares de pessoas, mas é um número que aumenta cada dia até chegar 
o sábado, ou seja, o dia do encontro com o Papa, até milhões de pessoas ou mais. Os 
encontros mais numerosos até os dias de hoje foram em Manila nas Filipinas (1995), 
onde estiveram mais de 4 milhões de jovens e no Rio de Janeiro, Brasil (2013) quan-
do em Copacabana se encontraram mais de 3 milhões de peregrinos. Na Europa, o 
encontro mais numeroso foi em Roma (2000) quando em Tor Vegata junto com João 
Paulo II rezavam 2 milhões e 180 mil jovens.

Dacom



JORNAL PAS  ORAL JULHO/2016

igreja no brasil e no mundo8

Como de costume, o Papa Francis-
co concedeu entrevista aos jornalistas 
durante um voo. Desta vez, quando 
voava de volta para o Vaticano, de sua 
última viagem. Francisco visitou a Ar-
mênia entre os dias 24 e 26 de junho. 
Durante a entrevista falou, entre ou-
tros assuntos, sobre a saída do Reino 
Unido da União Europeia e sobre o 
que sentiu em sua visita. 

Abaixo seguem trechos da entrevista 
concedida pelo Papa Francisco.

Hoje, o senhor falou dos dons com-
partilhados das Igrejas. Como o se-
nhor, em outubro, irá à Suécia para 
comemorar o 500º aniversário da 
Reforma, acha que é o momento cer-
to não só para recordar as feridas de 
ambos os lados, mas também para 
reconhecer os dons e, talvez, tam-
bém, para retirar a excomunhão de 
Lutero?

Papa: Acredito que as intenções de 
Lutero não estavam equivocadas, ele 
era um reformador. Talvez, alguns mé-
todos não eram certos, mas, naquele 
tempo, se lermos a história de Pastor 
– um alemão luterano que se conver-
teu e se tornou católico –, veremos 
que a Igreja não era exatamente um 
modelo a ser imitado: havia corrup-
ção, mundanidade, apego ao dinheiro 
e ao poder. E, por isso, ele protestou, 
era inteligente e deu um passo à frente 
justifi cando por que fazia isso. Hoje, 
nós, protestantes e católicos, estamos 
de acordo sobre a doutrina da justifi -
cação: nesse ponto tão importante, ele 
não tinha errado. Ele fez um remédio 
para a Igreja, depois esse remédio se 
consolidou em um estado de coisas, 
em uma disciplina, em um modo de 
fazer, de crer, e depois havia Zwingli, 
Calvino e, por trás deles, havia os prín-
cipes, “cuius regio eius religio”.

Devemos nos colocar na história 
daquele tempo, não é fácil de entender. 
Depois, as coisas seguiram em frente. 
Aquele documento sobre a justifi cação 
é um dos mais ricos. Há divisões, mas 
também dependem das Igrejas. Em 
Buenos Aires, havia duas Igrejas lute-

ranas, e elas pensavam de modos dife-
rentes. Até mesmo na Igreja Luterana 
não há unidade. A diversidade é aqui-
lo que, talvez, nos fez tão mal a todos, 
e hoje buscamos o caminho para nos 
encontrar depois de 500 anos. Eu acre-
dito que, em primeiro lugar, devemos 
rezar juntos. Segundo, devemos tra-
balhar pelos pobres, pelos refugiados, 
por tantas pessoas que sofrem e, por 
fi m, que os teólogos estudem juntos 
buscando... Esse é um caminho longo. 
Uma vez, eu disse brincando: eu sei 
quando vai ser o dia da unidade plena, 
o dia depois da vinda do Senhor. Não 
sabemos quando o Espírito Santo vai 
fazer essa graça. Mas, enquanto isso, 
devemos trabalhar juntos pela paz.

Há o Papa e há o Pap a emérito. Causa-
ram discussão as palavras do prefeito 
da Casa Pontifícia, Georg Gänswein, 
e a ideia que ele pareceu sugerir, a de 
um ministério petrino “compartilha-
do”. Mas, então, há dois papas?

Papa: Houve uma época em que havia 
três! Eu não li essas declarações. Ben-
to XVI é papa emérito. Ele disse cla-
ramente naquele 11 de fevereiro que 
faria a sua renúncia a partir do pró-
ximo 28 de fevereiro. Que se retirava 
para ajudar a Igreja com a oração. Ben-
to está no mosteiro, rezando. Eu fui 
encontrá-lo muitas vezes, falamo-nos 
por telefone, outro dia ele me escreveu 

uma pequena carta fazendo seus votos 
para esta viagem. Eu já disse que é uma 
graça ter em casa o avô sábio. Ele para 
mim é o papa emérito, é o avô sábio, é 
o homem que me protege as costas e 
a coluna com a sua oração. Eu nunca 
me esqueço daquele discurso feito aos 
cardeais no dia 28 de fevereiro, quan-
do ele disse: “Entre vocês, está o meu 
sucessor: eu prometo obediência a ele”. 
E o fez!

Depois, eu ouvi, mas não sei se é 
verdade, rumores sobre alguns que 
teriam ido ao encontro dele para se 
lamentar pelo novo papa, e ele os ex-
pulsou com o seu estilo bávaro. Se 
não for verdade, está bem contado... 
porque ele é um homem de palavra, 
é reto. É o papa emérito. Eu agradeci 
publicamente a Bento por ter aberto a 
porta aos papas eméritos. Hoje, com 
esse prolongamento da vida, pode-se 
reger uma Igreja em uma certa idade e 
com as doenças? Ele abriu essa porta. 
Mas há um só papa, o outro é emérito. 
Talvez, no futuro, poderá haver dois 
ou três, mas são eméritos. Depois de 
amanhã, celebra-se o 65º aniversário 
da ordenação sacerdotal de Bento. Ha-
verá um pequeno ato, com os chefes 
de dicastério, porque ele prefere uma 
coisa pequena, muito modestamente. 
Vou dizer algo a esse grande homem 
de oração e de coragem, que é o papa 
emérito, não o “segundo papa”, e que é 
fi el à sua palavra e é muito sábio.

Algumas semanas atrás, o senhor fa-
lou de uma comissão para estudar a 
possibilidade das diaconisas. Ela já 
existe? Às vezes, uma comissão serve 
para se esquecer do problema.

Papa: Havia um presidente da Argen-
tina que dizia dos outros presidentes: 
quando você não quer resolver um 
problema, faça uma comissão. Eu fui 
o primeiro a ser surpreendido por essa 
notícia, porque, no diálogo com as su-
perioras religiosas, elas me pergunta-
ram: “Ouvimos dizer que, nos primei-
ros séculos, havia as diaconisas. Isso 
poderá ser estudado?”. Elas pediram 
só isso, e eu contei que conhecia um 
teólogo sírio que me havia dito: “Sim, 
elas existiam, mas não se sabe muito 
bem se elas tinham a ordenação”. Cer-
tamente, elas existiam e ajudavam em 
três coisas: no batismo das mulheres, 
nas unções pré e pós-batismais das 
mulheres. E no caso em que uma espo-
sa ia se lamentar com o bispo porque 
o marido lhe batia: o bispo chamava a 
diaconisa para ver os hematomas no 
corpo da mulher. No dia seguinte, as 
mídias escreveram: “A Igreja se abre às 
diaconisas”. Eu pedi nomes para fazer 
uma comissão, e agora ela está lá na 
minha escrivaninha, estou prestes a 
fazê-la.

Mas há outra coisa: um ano e meio 
atrás, eu fi z uma comissão de teólo-
gas que trabalharam com o cardeal 
Rylko, e elas fi zeram um bom traba-
lho. É muito importante o pensamen-
to da mulher. Para mim, a função da 
mulher não é tão importante quanto 
o pensamento da mulher, que pensa 
de forma diferente do homem, e não 
se pode tomar uma boa decisão sem 
consultar as mulheres, como eu fazia 
em Buenos Aires. As mulheres veem 
as coisas sob outra luz, e a solução, 
depois, no fi m, sempre foi muito fe-
cunda e bela. Gostaria de enfatizar 
isto: é mais importante o modo de 
entender, de pensar, de ver da mulher 
do que a sua função. E, depois, repito: 
a Igreja é mulher, é “a” Igreja, e não 
é uma solteirona, é a esposa de Jesus 
Cristo.

“Devemos trabalhar juntos pela paz”

Com o tema “Comunicação e Li-
turgia”, o 5º Encontro Nacional da 
Pastoral da Comunicação (Pascom) 
contará com presença de mais de 
800 agentes de todo o Brasil. Entre 
eles, então bispos, sacerdotes, leigos 
e membros da Pastoral da Liturgia 
das dioceses, paróquias e comunida-
des. 

O evento acontecerá de 14 a 17 
de julho, no Centro de Eventos Pa-
dre Vítor Coelho de Almeida, em 
Aparecida (SP). A proposta princi-
pal do encontro é aprofundar a com-
preensão e o serviço da comunica-

ção no campo da Liturgia na Igreja. 
Durante o encontro, estão previstos 
seis seminários temáticos e quatro 
conferências, com presença de estu-
diosos e especialistas da Comunica-
ção e Liturgia. Haverá, ainda, noite 
cultural, no sábado, 16 de julho, com 
workshop “Mão na massa na comu-
nicação católica!”

Sobre o tema deste ano, “Co-
municação e Liturgia”, arcebispo de 
Diamantina (MG) e presidente da 
Comissão Episcopal Pastoral para a 
Comunicação da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB), 

dom Darci Nicioli, explica a neces-
sidade de estudar essa dimensão na 
ação pastoral da Igreja. “Eu chamo 
a atenção para o fato que de o tema 
do nosso encontro é comunicação 
e liturgia, o foco está na comunica-
ção. A transversalidade da Pastoral 
da Comunicação deve estar presen-
te em todas as outras pastorais, para 
que nenhum grupo pastoral se sinta 
isolado, mas integrado em um corpo 
evangelizador”.

 
Com informações 

da CNBB

5º Encontro da Pascom refl ete sobre “Comunicação e Liturgia”
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Para refl etir com seu grupo ou equipe pastoral

1. Quem são os desprovidos de vestes em nossa Comunidade e 
precisam de nossa caridade?

2. O que é preciso fazer para que a prática da misericórdia vá 
além das campanhas de agasalhos e roupas e seja libertadora, 
vestindo os pobres com as vestes da justiça e da dignidade?

Vestir os nus
Continuando as refl exões que vi-

mos fazendo nesta página de For-
mação, sobre o ano da Misericórdia, 
neste mês, propomo-nos considerar a 
terceira obra de misericórdia: “Vestir 
os nus”. Esta, visa atender a uma ne-
cessidade básica do ser humano que 
é o vestuár io.

A veste serve para cobrirmos o ex-
terior do nosso corpo e escondermos 
aquilo que mais amamos e protege-
mos: a nossa dignidade, a intimidade, 
a interioridade. A nudez é o nosso 
estado natural, ao passo que o vestir 
traduz, desde os temos mais antigos, 
aquele sentido de pudor que distin-
gue os seres humanos dos irracionais 
e é, portanto, um comportamento 
cultural.  O pudor no vestir não se 
reduz ao âmbito sexual, mas abarca a 
totalidade do ser humano, a sua iden-
tidade, a sua subjetividade.

A nudez e o vestuário na Bíblia
Nas Sagradas Escrituras, na maio-

ria das vezes, a nudez traz um sentido 
negativo: ausência de pudor, de dig-
nidade, de liberdade, de tudo o que é 
necessário para se viver como gente. 
No livro do Gênesis, a nudez aparece 
como consequência do pecado e ex-
pressa a transgressão, a vergonha, o 
medo, a condição de fragilidade: “En-
tão os seus olhos abriram-se; e, vendo 
que estavam nus, tomaram folhas de 
fi gueira, ligaram-nas e fi zeram vestes 
para si” (3,7). A nudez expressa a per-
da da identidade, a ruptura dos laços 
de comunhão com os irmãos e o aban-
dono: “Quando José se aproximou de 
seus irmãos, eles o despojaram de sua 
túnica, daquela bela túnica de várias 
cores que trazia e jogaram-no numa 
cisterna velha, que não tinha água” 
(Gn 37, 23-24).

O Profeta Isaías apresenta a nudez 
do preso, que é a privação de sua li-
berdade: “assim serão levados pelo 
rei da Assíria os prisioneiros egípcios 
e os deportados da Etiópia, moços e 
velhos, nus e descalços, com o dorso 
descoberto (a nudez do Egito)” (Is 
20,4). A nudez da prostituta é expos-
ta aos olhares de todos (Jr 13, 26-27). 
Em Jó, a nudez mostra a impotência 
do ser humano diante das adversida-
des, sem a presença de Deus: “Jó dis-
se: Nu saí do ventre de minha mãe, nu 
voltarei. O Senhor deu, o Senhor ti-
rou: bendito seja o nome do Senhor!” 
(1, 20).

No Novo Testamento, a nudez 
aparece como sinal de escárnio, de 
zombaria, atingindo o seu auge na 
fl agelação e crucifi xão de Jesus: “Ar-
rancaram-lhe as vestes e colocaram-
-lhe um manto escarlate... Depois 
de o haverem crucifi cado, dividiram 

suas vestes entre si, tirando a sorte” 
(Mt 27, 28.35).

Por outro lado, a Bíblia apresenta 
a veste como sinal da compaixão pelo 
pobre, pelo órfão, pela viúva, pelo que 
vive privado de sua liberdade e digni-
dade. “O ato humano de vestir os nus 
funda-se, segundo a Bíblia, no gesto 
original do próprio Deus, que cobriu a 
nudez humana, preparando as roupas 
e depois vestindo Adão e Eva, após a 
sua transgressão: “O Senhor Deus fez 
a Adão e à sua mulher túnicas de peles 
e vestiu-os” (Gn 3,21). Deus veste os 
nus: ou seja, Ele ama e protege a cria-
tura humana, acolhendo-a com todas 
as suas limitações e fragilidades” (Papa 
Bento XVI).Vestir é resgatar a digni-
dade do ser humano, é a manifestação 
da misericórdia de Deus que vem em 
socorro de seus fi lhos e fi lhas. 

A Sagrada Escritura mostra a ne-
cessidade de compaixão pelo corpo 
humano e apresenta normas para o 
cuidado com o outro: “Cobre com as 
tuas próprias vestes os que estiverem 
desprovidos delas” (Tb. 4, 17b); “não 
oprime ninguém, e não retém o pe-
nhor; não pratica a rapinagem, dá pão 
ao faminto e cobre com vestimenta o 
que está nu” (Ez. 18,16); “Sabeis qual 
é o jejum que eu aprecio? ... É repar-
tir seu alimento com o faminto, dar 
abrigo aos infelizes sem asilo, vestir 
os maltrapilhos” (Is 58, 6-7).

Encontramos ainda na Bíblia, as 
ações de despir e vestir para indicar rea-
lidades espirituais: “Desperta, desperta, 
põe teus adornos, Sião, veste teus trajes 
de gala, Jerusalém...”(Is 52, 1) Apresen-
taram-lhe, então, todos os doentes, ro-
gando-lhe que ao menos deixasse tocar 
na orla de sua veste”. (Mt 14, 35b-36). 
São Paulo compara com a veste a graça 
recebida no Batismo: “todos os que fos-
tes batizados em Cristo, vos revestistes 
de Cristo” (Gl 3, 27). 

Pe. José Geraldo de Oliveira
Presidente Bernardes

O estado de graça e santidade é 
comparado muitas vezes à veste: “Vi 
uma grande multidão que ninguém 
podia contar... de vestes brancas e pal-
mas na mão” (Ap 7, 9); “O rei entrou 
para vê-los e viu ali um homem que 
não trazia a veste nupcial” (Mt 22, 11).

O que é “vestir os nus”, hoje?
Podemos entender esta obra de 

misericórdia em três momentos:
1. Dar agasalho àquele que está ex-

posto às intempéries do tempo: os 
miseráveis, os excluídos, os sem 
abrigo. Não se trata de dar aos po-
bres aquilo que está sobrando, mas 
partilhar com eles o que temos. 
É preciso refl etir sobre o nosso 
comportamento, diante de uma 
sociedade consumista, quando 
agasalhos e vestes vão abarrotando 
nossos guarda-roupas, enquanto 
tantos irmãos não têm o que vestir.

2. Não se diz dar agasalho ou roupas, 
mas vestir os nus. A criança nasce 
nua e é vestida pela mãe. O ancião 
que já perdeu suas forças não conse-
gue se vestir sozinho. O doente, mui-
tas vezes, precisa da ajuda de alguém 
para se vestir. Vestir supõe entrar em 
contato com a nudez do outro, com a 
sua fragilidade, com o seu sofrimen-
to, com a sua miséria. “Só na medida 
em que o vestir os nus é encontro de 

nudez, a nudez do rosto de quem 
dá e do rosto de quem recebe, e so-
bretudo a nudez dos olhos, que são 
a parte mais exposta do rosto, esse 
gesto deixa de correr o risco de ser 
humilhante, e dá-se no único espaço 
que confere verdade a cada gesto de 
caridade: o encontro com o outro” 
(Papa Bento XVI). 

3. A nudez de tantos, desprovidos de 
seus direitos e de sua dignidade, 
é um clamor a cada um de nós a 
uma ação concreta na prática da 
misericórdia, indo ao encontro dos 
desnudos de nossa sociedade, re-
vestindo-os com a veste da justiça, 
da caridade, da dignidade humana 
e da inclusão social. Isso exige de 
nós um esforço constante para ir 
além das campanhas de agasalho 
e de roupas que se fazem em fa-
vor dos pobres, principalmente em 
épocas de frio e de calamidades.
A nudez do Cristo, na cruz, é a ex-

pressão máxima da indignidade e da 
crueldade com que eram tratados os 
condenados àquela pena de morte. Je-
sus representa todos os homens e mu-
lheres despidos de sua dignidade. José 
de Arimateia envolve o Seu corpo em 
um lençol e o coloca no sepulcro. Co-
brir os irmãos que estão desprovidos 
de suas vestes é vestir o próprio Jesus: 
“Estive nu e me vestistes” (Mt. 25,36).

As obras de misericórdia
EBC
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10 DE JULHO: 15º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM

NA LITURGIA DA PALAVRA
Jesus rejeita as longas listas de 

mandamentos que o povo não po-
dia nem decorar. Para Jesus a ques-
tão não é saber quem é meu próxi-
mo, mas socorrer o irmão ferido, 
fazendo o que gostaríamos que os 
outros fi zessem para nós. Só temos 
um mandamento, o amor ao próxi-
mo e o critério para defi nir quem é 
o próximo é nosso coração. O Evan-
gelho tem profunda ligação com o 
Ano Santo da Misericórdia. 

O mistério celebrado aponta 
para o amor e a solidariedade.

A CELEBRAÇÃO
1. Na procissão de entrada um 

cartaz com os seguintes dizeres: “A 
lei do verdadeiro amor nos basta”, 
ou gravuras de pessoas feridas no 
corpo e nos seus direitos. Várias 
pessoas podem entrar mostrando 
as gravuras e coloca-las num pai-
nel. 2. A saudação de quem preside 
pode ser a letra “c” do Missal, pági-
na 389. 3. Para despertar a atitude 
de acolhida por parte da comuni-
dade, o abraço da paz pode ser feito 
no início. 4. Fazer a recordação da 
vida lembrando dos irmãos feridos. 
A equipe começa com algumas pa-
lavras: “desempregados”, “idosos 
abandonados”, para a comunidade 
continuar. 5. Fazer a proclamação 
do evangelho pausadamente. No 
momento da parábola do Bom Sa-
maritano, os jovens entram fazendo 
simultaneamente a encenação do 
que será proclamado. 6. Após a pro-
clamação do evangelho, entrar com 
faixas com as obras de misericórdia, 

Vamos celebrar!

enquanto canta o hino da miseri-
córdia.

17 DE JULHO: 16º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM

NA LITURGIA DA PALAVRA
Maria, sentada aos pés de Jesus, 

torna-se modelo do discípulo que 
ouve o ensinamento do Mestre e 
nos ensina hoje, como acolher o 
outro: antes de tudo, escutando-o, 
prestando atenção ao que ele deseja. 

O mistério celebrado nos apon-
ta para a atenção ao mestre na ora-
ção e na missão.

A CELEBRAÇÃO
1. Fazer um acolhimento afetu-

oso, espontâneo e bem verdadeiro 
às pessoas que vão chegando para a 
celebração, cantando algum cântico 
de acolhida. Bom seria se quem pre-
side e toda a equipe de celebração 
pudesse acolher e saudar as pessoas 
na porta de entrada, criando um cli-
ma de convivência. 2. Remetendo ao 

evangelho e às atitudes das seguido-
ras de Jesus, Marta e Maria, os ser-
viços ministeriais sejam preferen-
cialmente realizados por mulheres. 
3. Fazer uma bonita procissão com 
o Lecionário. 4. Após a primeira lei-
tura, realizar o abraço da Paz, mo-
tivando a comunidade a assumir a 
atitude acolhedora de Abraão. Logo 
após, o salmista dá continuidade à 
Liturgia da Palavra. 5. O evangelho 
poderá ser encenado ou pelo menos 
dialogado. 6. Motivar a equipe de 
acolhida para fazer um cartãozinho, 
para ser entregue no fi nal da cele-
bração como sinal de que a pessoa 
é valorizada. A frase pode ser “obri-
gado por sua presença”, ou outra 
que a comunidade achar melhor. 

24 DE JULHO: 17º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM

NA LITURGIA DA PALAVRA
A oração de Jesus nos ensina 

o que devemos pedir: as coisas de 
Deus, primeiro e as nossas neces-

sidades, depois. Como pedir: com 
confi ança, até com insistência, ten-
do a certeza que o Pai do Céu aten-
derá melhor que um pai da terra. 

O mistério celebrado nos apon-
ta um aspecto essencial na oração: 
Pedir ao Pai, com confi ança, o bem 
para todos e assumir o compromis-
so de realizá-las. 

A CELEBRAÇÃO
1. A saudação de quem preside 

pode ser a letra “d” do Missal, pági-
na 390. 2. No ato penitencial pode 
ser adotada a terceira forma, usan-
do uma das invocações alternativas 
(nº5), p. 394. 3. A homilia seja acom-
panhada de uns minutos de silêncio. 
Cuidado para que a motivação para 
este momento de interiorização não 
substitua o próprio silêncio da as-
sembleia. 4. As preces sejam enri-
quecidas simbolicamente com o uso 
do incenso. A cada resposta canta-
da alguém coloca grãos de incenso 
na brasa. Quem faz a prece eleva as 
mãos para o céu, motivando a as-
sembleia a fazer o mesmo. 5. Para 
a oração do Pai Nosso, escolher na 
página 500 do Missal. Cuidado para 
não substituir o Pai-Nosso por ver-
sões cantadas (paráfrases) que nada 
tem a ver com a oração do Senhor, 
mesmo que sejam bonitas. O ges-
to das mãos dadas neste momento, 
expressa que a força da união nos 
leva a missão. 6. Após a comunhão, 
revalorizar o silêncio da comunida-
de, como foi feito após a homilia. 7. 
Dia 26, celebrando São Joaquim e 
Santana, rezar pelos avós. Pode ser 
feita uma mensagem para eles. 8. 
Nos avisos fi nais, motivar a comu-
nidade para os encontros de oração 
que existem na comunidade (Ofí-

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

Vera Maria Moraes Fontes
Paróquia N. Sra da Assunção

Barbacena/MG

A Canção da América, 
cantada por multi-
dões expressa bem 

a riqueza da relação de ami-
gos. Mas o que vem a ser um 
amigo? O dicionário defi ne 
que “amigo é o nome que 
se dá a um indivíduo que 
mantém um relacionamento 
de afeto, consideração e res-
peito por outra pessoa”. Ex-
plicando de maneira simples 
o amigo é aquele que possui 
uma grande afeição por uma 
ou mais pessoas, que é leal, 
que protege e faz o possível 
para ajudar sempre. 

No dia 20 de julho cele-
bramos o dia do amigo. Bom 
saber que o próprio Jesus, 
que se fez amigo de todos, 
parece ter sido mais próxi-
mo de alguns. João tornou-
-se conhecido como o dis-
cípulo amado. “Jesus fi cou 
perturbado em seu espírito 
e declarou abertamente: ‘Em 
verdade, em verdade vos 
digo, um de vós há de me 
trair!’ Os discípulos olhavam 
uns para os outros, sem sa-
ber de quem falava. Um dos 

discípulos, a quem Jesus amava, estava 
à mesa, reclinado ao peito de Jesus” (Jo 
13,21-23).  Este “a quem Jesus amava” 
designa, talvez, certa proximidade de 
Jesus com João. João relata, ainda, a 
especial amizade que Jesus nutria por 
Maria, Marta e Lázaro, os irmãos de 
Betânia. 

Quando Lázaro veio a falecer, suas 
irmãs mandaram um recado para Je-
sus. “Senhor, aquele que amas está 
enfermo” (Jo 11,3). O evangelista 
constata: “Jesus amava Marta, Maria, 
sua irmã, e Lázaro” (Jo 11,5).  Mostra-
-se, surpreende a emoção que Jesus 
demonstra ao se encontrar com suas 
amigas. “Jesus fi cou intensamente co-
movido em espírito. E sob o impulso 
de profunda emoção” (Jo 11,33). E 
mais: antes de ressuscitar Lázaro, afi r-
ma João que “Jesus pôs-se a chorar” 
(Jo 11,34). O episódio revela que Jesus, 
amigo verdadeiro de todos, tornou-se 
amigo de alguns, em especial, o que é 
compreensível, porque o homem-Jesus 
possuía uma psicologia humana e afe-
tos humanos e era capaz de construir 
relações profundas. Ele amou a todos, 
mas de modos diferentes. 

O mesmo se observa na vida dos 
santos, amigos de todos, viveram 
grandes amizades. Francisco de Assis 

e Clara, Teresa e João da Cruz, Fran-
cisco de Sales e Joana de Chantal. Essa 
é a oportunidade que temos para apro-
fundar o tema... O sentido de ser e de 
ter amigos. Num mundo marcado pelo 
individualismo e indiferença, onde o 
ter ocupou espaço, deixando que o ser 
perca o sentido, somos chamados a fa-
zer essa refl exão, com olhar e coração 
de cristãos, tendo a certeza de que o 
amigo fi el revela-se um tesouro inesti-
mável, superior ao ouro e à prata. “Um 
amigo fi el é uma poderosa proteção, 
quem o achou, descobriu um tesouro. 
Nada é comparável a um amigo fi el, 
o ouro e a prata não merecem serem 
postos em paralelo com a sinceridade 
de sua fé. Um amigo fi el é um remédio 
de vida e imortalidade, quem teme o 
Senhor, achará este amigo” (Eclo 6,14-
16). 

Em nossa vida de cristãos batizados, 
conscientes da missão a nós confi ada, 

ainda que busquemos ou sejamos mo-
tivados a cultivar uma amizade com 
todos, temos amigos especiais. Pessoas 
mais próximas, que nos acolhem em 
qualquer situação, de qualquer manei-
ra. Pessoas sempre dispostas a nos ou-
vir em profundidade, sem preconcei-
tos ou julgamentos moralizantes. Suas 
palavras nos iluminam. Querem sem-
pre o nosso bem. É uma grande graça 
encontrar pessoas assim. Tais amigos 
não nos impedem de viver a amizade 
com todos a qual somos chamados. 
Ao contrário, porque nos amam, nos 
fazem capazes de amar ainda mais os 
outros, até mesmo aqueles que temos 
difi culdade em amar. Seu amor nos 
sustenta e encoraja. 

“Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, 
dentro do coração, mesmo que o tempo e a distância digam 
não; mesmo esquecendo a canção; o que importa é ouvir a 

voz que vem do coração”. 

cio Divino, terços, vigílias, grupos 
de oraçã o, grupo de refl exão etc.). 
Fazer também uma motivação para 
que todos tragam donativos para 
ofertar no próximo domingo, como 
sinal da partilha. 

31 DE JULHO: 18º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM

NA LITURGIA DA PALAVRA
Jesus critica quem acumula bens 

passageiros e tem uma proposta po-
sitiva: acumular bens duradouros, 
coisas que tem valor diante de Deus 
e que o tempo não pode corromper. 
Nos ensina a trabalhar e a repartir 
com os que nada têm.

O mistério celebrado aponta 
para a busca dos bens que não aca-
bam. 

A CELEBRAÇÃO:
1. Participação dos membros 

das pastorais sociais e vicentinos 
na procissão de entrada. 2. A sau-
dação do presidente pode ser a 
letra “d” do Missal, página 390. 3. 
Aspersão, acompanhada do canto, 
“Banhados em Cristo”, ajudará pe-
netrar de forma mais profunda no 
ministério celebrado. 4. A primeira 
leitura, composta de três versícu-
los, pode ser proclamada de cor, do 
ambão, permitindo uma comuni-

cação mais forte do leitor com a as-
sembleia. 5. Após a homilia, quem 
preside propõe uma breve medita-
ção em silêncio para que cada um 
deixe a Palavra de Deus ressoar 
em seu coração e no coração da 
comunidade. 6. Durante o Credo, 
expressão do tesouro da nossa fé, 
estender a mão em direção ao am-
bão. 7. Nas preces, lembrar-se do 
encerramento da JMJ e do jubileu 
arquidiocesano da Juventude em 
Mariana. 8. A apresentação das 
oferendas seja acompanhada da 
partilha dos alimentos não perecí-
veis, roupas, etc. conforme aviso do 
domingo passado. Cada um se di-
rige ao presbitério e deposita o que 
trouxe aos pés do altar. 9. Dar uma 
bênção especial para a juventude e 
um envio especial para a missão. A 
Bênção fi nal, conforme fórmula nº 
13, página 526 do Missal. 

7 DE AGOSTO: 19º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM

NA LITURGIA DA PALAVRA
Jesus estende suas considerações 

às responsabilidades dos adminis-
tradores e pede vigilância. Não ape-
nas na Igreja, mas também na socie-
dade, somos “administradores” dos 
bens que nos foram confi ados para 

fazê-los frutifi car no serviço aos ir-
mãos. 

O mistério celebrado aponta 
para a vigilância e a atenção aos si-
nais do tempo presente que nos es-
timulam colocar Jesus como o abso-
luto das nossas vidas.

A CELEBRAÇÃO
1. Os que chegam recebem à 

porta uma vela para acender du-
rante o evangelho e a homilia como 
sinal de vigilância. 2. A saudação 
de quem preside pode ser a letra 
“c” do Missal, página 390. 3. Pro-
curando compartilhar como forma 
de estarmos atentos aos sinais dos 
tempos, após o sentido litúrgico, 
a comunidade faz a recordação da 
vida, lembrando os acontecimentos 
do dia, da semana, na comunidade 
e na sociedade. 4. Antes da acla-
mação ao evangelho, alguém traz o 
círio e o animador o acende dizen-
do: “Bendito sejas, Senhor vigia do 
teu povo! Acende em nós teu cla-
rão para acolhermos com alegria o 
santo evangelho”. Todos acendem 
suas velas e o grupo de canto entoa 
a aclamação. 5. A proclamação do 
evangelho seja feita com as luzes 

apagadas, se for à noite. Se for du-
rante o dia, convidar a comunidade 
a se aproximar do ambão, ou ainda 
uma parcela da assembleia para se 
aproximar (jovens, idosos, casais 
etc). 6.  A homilia pode ser feita 
com as luzes apagadas e as velas 
acesas. Quem faz a homilia apro-
veita esse sinal para desenvolver a 
meditação com a comunidade, res-
saltando que ela nos chama à vida 
de comunhão e fraternidade. 7. 
“Misericordiosos como o Pai” (cf. 
Lc 6, 36) é tema para o Mês Voca-
cional 2016. A Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil (CNBB) 
busca motivar a oração pelas voca-
ções nas comunidades, paróquias 
e dioceses, além de conscientizar 
adolescentes e jovens ao chamado 
de servir a Igreja. Dia 4 de agos-
to comemoramos o dia do padre, 
no fi nal da celebração fazer uma 
mensagem expressando gratidão 
aos padres. 8. Nos avisos fi nais, 
lembrar que no próximo domingo 
será dia dos pais e convidá-los para 
a celebração. Falar da abertura da 
Semana da família e da abertura do 
Ano Sacerdotal Arquidiocesano no 
dia 15 de agosto em Mariana.
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Dois séculos de devoção

Desde o antigo arraial de Sant’Ana da Ressaca, no século XIX, até os dias de 
hoje, na cidade de Carandaí (MG) a devoção a Sant’Ana permanece viva. 
Não se sabe ao certo a data de quando começou a ser celebrada a Festa 
de Sant’Ana, mas segundo alguns relatos e escritos essa comemoração já 

se realizava por volta de 1850, quando o antigo arraial de Sant’Ana da Ressaca ainda 
pertencia à paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Prados.

No dia 15 de julho de 1872 era criada a Freguesia de Sant’Ana da Ressaca, tendo 
como primeiro pároco o padre Achilles Ronssini. Neste mesmo ano a comunidade 
já se reuniu para celebrar a festa da padroeira da Freguesia. Encontram-se registros 
de vários párocos sobre a celebração da Festa de Sant’Ana.

O Jubileu e a Misericórdia
Com o tema “Sant’Ana nos mostra Jesus Cristo, uma Porta aberta, nos condu-

zindo à Misericórdia de Deus Pai” será realizado de 17 a 26 de julho deste ano o 35° 
Jubileu de Sant’Ana. Na abertura do Jubileu, também, será aberta a Porta Santa da 
Misericórdia na igreja matriz de Caran daí.

A Festa de Sant’Ana de Carandaí foi elevada a Jubileu no ano de 1982, sendo pá-
roco na época o padre José dos Reis Alvim. “Um grande devoto de Sant’Ana, e que 
despertou nos seus paroquianos esse amor fi lial à padroeira. Na sua época a cidade 
era toda enfeitada, todas as ruas, os moradores fi cavam meses confeccionando fl ores 
e bandeirinhas para enfeitar todas as ruas para as festividades”, lembra a moradora 
de Carandaí, Leci Nascimento.

Várias celebrações foram acrescentadas na Festa, após ela ser elevada a Jubileu, 
como o número de missas, unção dos enfermos e a participação da juventude, das 
crianças, dos bairros, das comunidades.

Tradição
A participação das comunidades, durante a novena, ocorre sempre na Missa da 

noite. Cada comunidade participa, chegando em procissão com a  imagem do Padro-
eiro da Comunidade. Um dos momentos mais esperados é a Procissão de Sant’Ana, 
que percorre as principais ruas da cidade recebendo a homenagem dos fi éis e retor-
nando à Igreja Matriz onde acontece uma homenagem feita pelos padres nascidos 
em Carandaí.

A festa tem seu lado religioso, mas também seu lado cultural com um momento 
de confraternização da família carandaiense que se reúne em torno das barraquinhas 
e participam de apresentações dos artistas carandaienses durante todas as noites.
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