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ARQUIDIOCESE

A Arquidiocese de Mariana dá início às celebrações do Ano da Vocação Sacerdotal que segue até agosto de 2017 e se 
une às comemorações do Jubileu de Ouro de ordenação do arcebispo dom Geraldo Lyrio Rocha. O objetivo é chegar a 
todas as paróquias e articular ainda mais as atividades das Equipes Vocacionais Paroquiais, as EVPs, que auxiliam no 
surgimento, acompanham e facilitam a orientação das vocações leigas, sacerdotais, religiosas e missionárias. A proposta 
surgiu no Encontro de Presbíteros, ocorrido em março, e foi recebido com alegria por todos os padres da Arquidiocese.                                                       

PÁGINAS 6 E 7

A cidade de Congonhas recebe, 
no dia 7 de setembro, o 22º Grito 
dos Excluídos. O Grito dos Exclu-
ídos 2016 refl ete sobre os tempos 
difíceis que o Brasil vive na polí-
tica, na economia e no cuidado da 
casa comum. Ele conclama a todos 
a romper o silêncio, a levantar as 
vozes nas ruas e praças dizendo, 
sem medo, que queremos mudan-
ça real que melhore nossas estru-
turas e a vida de nosso povo e de 
suas comunidades. Confi ra a pro-
gramação!

PÁGINA 5

O papa Francisco criou, segundo o Vatica-
no, a Comissão de Estudos sobre Diaconisas. O 
grupo é o primeiro do novo milênio a estudar 
a inclusão das mulheres presidindo algumas 
cerimônias litúrgicas. Segundo o pontífi ce, o 
grupo terá como missão estudar o que eram os 
diaconatos femininos na igreja primitiva, que 
são mencionados em algumas passagens bíbli-
cas. De acordo com o documento divulgado, 
12 pessoas farão parte do comitê de leigos e 
religiosos, sendo seis mulheres, e o grupo terá 
como presidente o monsenhor Luis Francisco 
Ladaria Ferrer, que atualmente é secretário da 
Congregação para a Doutrina da Fé.

PÁGINA 8

Excluídos Diaconisas
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Ano da Vocação Sacerdotal I

Pela graça de Deus, no dia 15 
de agosto de 2017, celebrarei 
o Jubileu de Ouro de minha 

ordenação sacerdotal. Meu desejo é 
que esse evento seja celebrado numa 
perspectiva vocacional, no contex-
to da caminhada pastoral da Igreja 
particular de Mariana. Assim, de 15 
de agosto de 2016 a 15 de agosto de 
2017, realizaremos um Ano da Voca-
ção Sacerdotal em nossa Arquidioce-
se, com o lema: PERMANECEI NO 
MEU AMOR (Jo 15,9). Nas paró-
quias, a abertura será no próximo dia 
21 de agosto e o encerramento em 20 
de agosto de 2017. Desejo celebrar a 
ação de graças pelos 50 anos de mi-
nha ordenação sacerdotal, por oca-
sião da Peregrinação Arquidiocesana 
ao Santuário Nacional de Nossa Se-
nhora Aparecida, nos dias 12 e 13 de 
agosto de 2017, dentro das comemo-
rações do tricentenário do encontro 
da venerável imagem da Padroeira 
do Brasil. 

O Seminário São José assumiu 
dinamizar essa iniciativa, de acordo 
com a Coordenação Arquidiocesana 
de Pastoral. A abertura deste ano vo-
cacional será com a Missa Solene no 
Santuário de Nossa Senhora do Car-
mo, em Mariana, e a seguir, procissão 
até o Seminário, onde haverá a bênção 
solene do Santíssimo Sacramento. As 
paróquias receberão orientações para 
a abertura do Ano da Vocação Sacer-
dotal, bem como subsídios pastorais e 
roteiros celebrativos elaborados pela 
Comunidade da Teologia, em sintonia 
com a Coordenação Arquidiocesana 
de Liturgia.

O Conselho Presbiteral já apro-
vou a logomarca apresentada pelos 
seminaristas e analisada pelo Conse-
lho dos Formadores. Um cartaz para 
divulgação já está sendo enviado às 
Paróquias. A equipe de comunicação 
favorecerá a criação de um blog, pá-
gina no facebook, pequenos vídeos 
promocionais e panfl etos para di-
vulgação. Já foi realizado o concurso 
para o hino e os vencedores foram os 
seminaristas Lucas Muniz e Rosemar 
Condé. 

Várias iniciativas estão programa-
das em vista da animação vocacional 
nas paróquias: Os padres formadores 
se colocam à disposição para atender, 
na medida do possível, a convites das 
paróquias por ocasião das festas de 
padroeiros ou encontros paroquiais. 
Os seminaristas se  dispõem a pro-
mover, em sintonia com os párocos, 
encontros de animação vocacional 
nas paróquias, no período da Sema-
na Santa de 2017 e por ocasião de en-
contros com jovens. Em dezembro de 
2016 e junho de 2017, os seminaristas 
da Teologia, da Filosofi a e do Prope-
dêutico serão enviados às paróquias 
da Arquidiocese para a realização de 
Semanas de Animação Vocacional, 
com a temática do Ano da Vocação 
Sacerdotal. 

Foi composta uma Oração do Ano 
da Vocação Sacerdotal e encaminhada 
a todas as paróquias da Arquidiocese. 
Também serão disponibilizados os ro-
teiros para Hora Santa Vocacional, que 
poderão ser usados toda 1ª quinta-fei-
ra de cada mês e em outras ocasiões.

Destaque especial será dado à Ce-
lebração do Dia do Seminário (6 de 
novembro), em todas as paróquias da 
Arquidiocese. Caberá ao Seminário, 
com o apoio da Coordenação Arqui-
diocesana de Liturgia, apresentar su-
gestões para as equipes paroquiais.

Dentre as muitas iniciativas, estão 
ainda previstas as seguintes ativida-
des: Especial apoio, por parte do Se-
minário, à tenda vocacional, com dis-
tribuição de material de divulgação 
sobre a vocação sacerdotal durante 
o SEARA, em Viçosa, em 2017 e re-
alização da Jornada Vocacional, no 
Domingo do Bom Pastor, no dia 7 de 
maio de 2017, em local a ser defi nido. 
Espera-se envolver especialmente os 
Grupo de Orientação Vocacional – 
GOV nas atividades do Ano da Voca-
ção Sacerdotal. As Ordenações e Jubi-
leus Sacerdotais devem se constituir 
como momentos privilegiados para 
intensifi car, ainda mais, a refl exão e 
aprofundamento sobre o ministério 
ordenado e a oração pelas vocações 
sacerdotais.

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)

Recentemente, acompanhamos com pesar o ocorrido 
com o padre francês Jacques Hamel. Ele foi vítima de 
um grupo extremista que, invadindo uma igreja duran-

te a celebração eucarística, acabou por degolar o padre Hamel. 
Um fato triste e lamentável. 

Quem era este padre? Um sacerdote que exercia seu minis-
tério em uma das paróquias de Diocese de Rouen, no sul da 
França. Descrito por aqueles que conviviam com ele como um 
padre modesto, simples e sempre disponível. Tinha 86 anos de 
idade, sendo que 56 vividos como padre. Segundo o presidente 
do conselho regional de culto mulçumano, Mohammed Kara-
bila, há 18 meses, após o início dos ataques terroristas na Fran-
ça, estavam trabalhando juntos, em busca da paz. 

A fi gura do padre Hamel serve de inspiração a todos nós. 
Após uma longa vida dedicada ao anúncio do evangelho, con-
formou sua vida à paixão e cruz de Jesus. Como um verdadeiro 
sacerdote, fez-se oblação. Tornou-se também vítima, como um 
cordeiro levado ao matadouro. O vento do extremismo e do 
fundamentalismo religioso soprou forte e apagou uma vela que 
buscava iluminar, no silêncio e na simplicidade. 

Estranho, contudo, a posição de muitas pessoas que, diante 
de tal fato, expressam opiniões igualmente extremadas e fun-
damentalistas em vista de uma possível e necessária retaliação. 
Muitos desses comentários, realizados nas redes sociais, vêm de 
pessoas que se dizem cristãs. Defendem uma reação mais dura 
e violenta, trazendo novamente à tona, o desejo de uma “guerra 
santa”. Para tais pessoas, a religião mulçumana é sim culpada 
por tudo isso que vemos acontecer. 

Em um mês tão bonito como é o mês de agosto, mês em 
que damos início ao Ano da Vocação Sacerdotal em nossa Ar-
quidiocese, em vista dos 50 anos de vida sacerdotal de Dom 
Geraldo Lyrio Rocha, mês também em que celebramos os 10 
anos de falecimento de Dom Luciano Mendes de Almeida te-
mos muitos motivos para dizer que o chamado que o Senhor 
faz a cada um é para o amor, para a vida e para o serviço ao 
próximo. Vale aqui recordar uma frase dita por Dom Luciano 
no primeiro Fórum Social pela Vida, em 2002, realizado em 
Ouro Branco: “Não se mata por uma causa. Às vezes se morre, 
mas não se mata”.

O padre Hamel viveu exatamente isso. Sua causa foi a da 
vida, não a da morte. A nossa também deve ser. Sigamos, em 
meio a tantos discursos de ódio e violência, atitudes de guerra 
e revanchismo, o nosso caminho e nosso chamado, oferecendo 
vida e amor a quem quer que seja!  

Reprodução
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PASTORAL: Qual a maior preocupação ou 
maior objetivo do Fórum Social pela Vida?

PE. MARCELO: O Fórum Social pela Vida na 
Arquidiocese de Mariana é uma alavanca para os 
trabalhos que atendem a dimensão social da evan-
gelização. Ele alimenta, sobretudo, as pastorais 
sociais, em suas muitas iniciativas, mas também 
fortalece a parceria com os movimentos sociais e 
populares no compromisso com a vida e a cons-
trução de uma nova sociedade. Em foco, estão o 
combate às desigualdades sociais e o empenho, à 
luz da fé e da cidadania, para estabelecer um cami-
nho novo de organização popular e de conquistas 
coletivas de direitos.

PASTORAL: Objetivamente, quais mu-
danças ele pode proporcionar na vida 
das comunidades? 

PE. MARCELO: Acredito que ele forta-
lece, sobretudo, o nosso compromisso de 
“operacionar” a fé, abrindo frentes novas 
de compromisso sociocomunitário com a 
vida, com o respeito à dignidade humana 
e a promoção do bem comum. O fórum 
também desperta para a participação e a 
mobilização social, nos movendo a atitu-
des de compaixão, de compromisso com 
os mais necessitados, pobres e excluídos. 
Ele nos acorda “como Igreja” para o servi-
ço em favor da vida e da esperança.

PASTORAL: Tendo em vista o momento políti-
co vivido pelo Brasil, o Fórum toma outra di-
mensão? Qual?

PE.  MARCELO: Este 6º Fórum Social pela Vida 
assume os eixos do cuidado com a casa comum, 
recordando-nos da ecologia integral, o nosso 
compromisso com o meio ambiente e o meio so-

cial; e o empenho por uma economia e uma po-
lítica a serviço da vida. Vejo que ele está em pro-
funda sintonia com o momento vivido pelo Brasil. 
Queremos apresentar caminhos de uma economia 
solidária e dizer não a uma economia de exclusão 
e desigualdade e que destrói a mãe terra. Reno-
vamos, à nível político, o compromisso ético com 
as políticas públicas e com as conquistas sociais 
dos trabalhadores e trabalhadoras;  a superação 
de uma violência institucionalizada que vitima, 
sobretudo, nossos jovens e as famílias mais empo-
brecidas; o combate fi rme a toda forma de corrup-
ção e o empenho por um Estado que assuma o seu 
papel social, em vista do bem comum. 

PASTORAL: O Fórum propõe ou estabelece um 
novo modo de organização da sociedade na bus-
ca dos direitos civis e sociais?

PE. MARCELO: Sim. Como diz o Papa Francisco: 
“Este sistema é insuportável”. O fórum caminha 
na perspectiva de uma presença pública da Igre-
ja mais evidente e profética. A igreja é perita em 

humanidade e em sua ação evangelizadora e por 
causa do Reino de Deus, em espírito de serviço, 
deve oferecer a sua contribuição para o bem da 
humanidade. Em vista disso, o nosso fórum assu-
me algumas frentes de intervenção social. A partir 
de suas ofi cinas de trabalho, em número aproxi-
mado de quarenta, vamos aprofundar refl exões e 
estabelecer prioridades de ação em vista de um 
“Estado do bem viver”; do compromisso com a 
justiça restaurativa; com a saúde e a segurança ali-
mentar; na defesa dos bens naturais – água, terra e 
energia; defesa da dignidade humana e construção 
de metodologias populares, reforçando a nossa or-
ganização eclesial e popular.

PASTORAL: O Fórum Social pela Vida 
compartilha de defi nições tiradas no 
Fórum Social Mundial?

PE. MARCELO: O nosso fórum social 
volta seu olhar para os avanços  e desa-
fi os sociais presentes na Arquidiocese de 
Mariana, em sintonia com as iniciativas e 
princípios que ordenam o Fórum Social 
Mundial. Foi à luz desta iniciativa que, já 
em 2001, passamos a organizar os fóruns 
diocesanos pela vida marcados pelo 
compromisso ético-cristão com a justiça 
social e ambiental. Nossa trajetória tem 
se construído à luz do Ensino Social da 
Igreja, em comunhão com a caminhada 
histórica de compromisso sócio pastoral 

da CNBB e, nestes tempos, especialmente com a 
Palavra e o testemunho do papa Francisco que, em 
seus escritos e encontros com os movimentos so-
ciais, nos exorta ao compromisso com a vida e a 
defesa da mãe terra. Nosso Fórum Social pela Vida 
se une aos esforços mundiais e enche nosso cora-
ção de esperança no compromisso com o Projeto 
de Deus de “um mundo bonito para uma humani-
dade feliz”.

Marcelo Martins

Compromisso 
com a Vida

Nos dias 27 a 30 de outubro, a cidade de Lafaiete acolherá o VI Fórum Social pela Vida. O fórum é um espaço de debates, o� cinas, 
encontros e formação para lideranças nas áreas sociais, ambientais e políticas que visam aos ideais da cidadania e aos direitos hu-

manos. O Jornal Pastoral vem publicando, em todas as suas edições, informações sobre o Fórum com o objetivo de fortalecer este 
momento tão caro aos trabalhos desenvolvidos pela Arquidiocese de Mariana. 

A Arquidiocese fornece ainda roteiros de re� exão, o site diocesano e seus instrumentos de comunicação para que todos se envolvam 
em mais um grande momento de aprendizado e participação. Será discutida a “Casa Comum com seus desa� os no campo e na cida-

de” e “ Por uma Economia e uma Política a serviço da Vida”. 

Para ampliar este debate preparatório ao Fórum, 
o Jornal Pastoral traz uma breve entrevista com um de seus organizadores: o padre Marcelo Santiago.
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Pe. Geraldo Martins
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

A Arquidiocese de Mariana viverá de agos-
to de 2016 a agosto de 2017 o Ano da Vocação 
Sacerdotal. A iniciativa tem como motivação 
a celebração dos cinquenta anos de ordenação 
presbiteral de nosso arcebispo que ocorrerá em 
15 de agosto de 2017. Ao longo deste ano, por-
tanto, faremos chegar a Deus nosso louvor pelo 
sublime dom do ministério sacerdotal dado à 
sua Igreja e, ao mesmo tempo, nossa súplica por 
mais operários para a messe.

Qual deve ser o perfi l de padre para os 
tempos atuais? O Documento de Apareci-
da (n. 199) responde dizendo que o povo 
de Deus tem necessidade, em primeiro lu-
gar, de presbíteros-discípulos, com “profun-
da experiência de Deus” e que busquem 
tornar seu coração igual ao do Bom Pas-
tor. O presbítero-discípulo faz da Palavra 
de Deus e da Eucaristia, o indispensável 
alimento de sua vida, diz o documento.

Temos necessidade, além disso, de 
presbíteros-missionários, zelosos no cuida-
do do rebanho, fi éis pregadores da Palavra de 
Deus e atentos à comunhão eclesial. Em tercei-
ro lugar, precisamos de presbíteros-servidores da 
vida, que voltem seu olhar especialmente para 
os pobres e não tenham medo de tomar a defesa 
dos mais fracos. Finalmente, presbíteros toma-

dos de misericórdia, que vão ao encontro dos que 
perderam o sentido da vida para lhes comunicar o 
infi nito e profundo amor de Deus. 

Nossa Arquidiocese, ao longo de sua história, 
é agraciada com abundantes vocações sacerdotais. 
No entanto, o número de padres é ainda insufi cien-
te tanto aqui, quanto no Brasil e na América Latina 
como reconheceram os bispos na Conferência de 
Aparecia em 2007. Por isso, estimularam as comu-

nidades a rezarem pelas vocações sacerdotais (DAp 
253) a fi m de que não lhes falte o alimento da fé. 

Na exortação apostólica Alegria do Evangelho, 
o papa Francisco também lembra a escassez de pa-
dres no mundo. Segundo afi rma, muitas vezes isso 

Ano da Vocação Sacerdotal
se deve à falta de ardor apostólico nas comunida-
des. “Onde há vida, fervor, paixão de levar Cris-
to aos outros, surgem vocações genuínas. Mesmo 
em paróquias onde os sacerdotes não são muito 
disponíveis nem alegres, é a vida fraterna e fervo-
rosa da comunidade que desperta o desejo de se 
consagrar inteiramente a Deus e à evangelização, 
especialmente se essa comunidade vivente reza in-
sistentemente pelas vocações e tem a coragem de 

propor aos seus jovens um caminho de especial 
consagração” (EG 107). 

O papa adverte, no entanto, que é necessária 
cuidadosa escolha dos que são chamados para 
tão sublime ministério. “Não se podem encher os 
seminários com qualquer tipo de motivações, e 
menos ainda se estas estão relacionadas com inse-
gurança afetiva, busca de formas de poder, glória 
humana ou bem-estar econômico” (EG 107).

Com o passar do tempo, parece mesmo ter ra-
reado a oração pelas vocações sacerdotais tanto 
nas comunidades como nas famílias. Que o Ano 
da Vocação Sacerdotal em nossa arquidiocese 

nos ajude a retomar esta prática e a nos compro-
meter cada vez mais com formação de nossos pres-
bíteros a fi m de que sejam discípulos, missionários 
e servidores da vida.   
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Vinte e seis lideranças 
da Arquidiocese de Maria-
na participaram, em julho, 
da 5° Romaria dos Mártires 
da Caminhada em Ribeirão 
Cascalheira, no estado do 
Mato Grosso. Os represen-
tantes se uniram a outras 
lideranças de Minas Gerais 
e aos 112 romeiros e romei-
ras do estado na “Caravana 
Dom Luciano”.

Com o tema “Profetas 
do Reino”, a Romaria foi um 
momento rico de alimentar 

Arquidiocese de Mariana participa 
de Romaria em Mato Grosso

a fé e a esperança nas lutas 
populares das comunidades. 
Na memória dos Mártires da 
Caminhada, os romeiros ho-
menagearam os profetas que 
doaram suas vidas pelas vi-
das de outros, a exemplo de 
Jesus Cristo, que se entregou 
pelo Reino.

Para Maria José, uma das 
participantes da romaria, 
o momento foi importante 
para ouvir o clamor dos in-
dígenas, mulheres, negros e 
negras, crianças, juventude, 

migrantes e da ecologia in-
tegral. “O povo continua so-
frendo e a igreja é chamada a 
intensifi car sua presença nas 
lutas populares em defesa 
da vida e da justiça. É preci-
so ter a coragem daqueles e 
daquelas que um dia se co-
locaram na batalha do bem 
contra o mal, se indignaram, 
denunciaram injustiças, 
anunciaram a esperança e 
com o sangue derramado fi -
zeram brotar a organização”, 
concluiu.

A peregrinação da imagem 
de Nossa Senhora Aparecida 
continua pela região leste da 
Arquidiocese de Mariana. A 
imagem segue até o mês de 
dezembro visitando comuni-
dades das foran ias de Ponte 
Nova e Abre Campo.

Confi ra os locais por onde 
a Imagem vai passar na Região 
Leste:

Forania de Ponte Nova: de 
21 de julho a 20 de outubro de 
2016; 9 a 14/8: Guaraciaba; 15 
a 19/8: Piedade de Ponte Nova; 
20 a 25/8: Urucânia; 26 a 4/9: 
Jequeri, Grota; 5 a 9/9: Acaia-
ca; 10 a 15/9: Barra Longa; 16 

Imagem peregrina segue 
pela Região Mariana Leste

a 20/9: Diogo de Vasconcelos; 
21 a 26/9: Dom Silvério; 27 a 
30/9: Rio Doce; 1 a 5/10: Sem 
Peixe; 6 a 20/10: Ponte Nova; 
6 a 10/10: São Sebastião; 11 a 
15: Santíssima Trindade; 16 a 
20: São Pedro. 

Forania de Abre Campo: 
de 21 de outubro a 31 de de-
zembro de 2016

21 a 28/10: Rio Casca; 
28/10 a 4/11: São Pedro dos 
Ferros; 4/11 a 11/11: Abre 
Campo; 11/11 a 18/11: Seri-
cita; 18/11 a 2/12: Ribeirão de 
São Domingos; 2/12 a 9/12: 
Pedra Bonita; 9/12 a 23/12: 
Matipó; 23/12: Granada.
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GIRO RÁPIDO

MISSIONÁRIOS INFANTIS
Com o objetivo de capacitar os coordenadores de 

grupos da Infância e Adolescência Missionária, foi pro-
movido, entre os dias 21 e 23 de julho, mais um Encon-
tro de Líderes Missionários Infantis (ELMI), da Arqui-
diocese de Mariana. O evento contou com a participa-
ção de cerca de 60 crianças e adolescentes de 10 paró-
quias, e aconteceu na Casa de Retiros Nossa Senhora 
da Alegria, Vila Samarco em Ouro Preto. Seguindo o 
lema da IAM: “Criança evangelizando criança”, os pa-
lestrantes foram as próprias crianças e adolescentes. Os 
temas abordados foram “Espiritualidade Missionária”, 
“Os Compromissos da IAM”, “Os Padroeiros das Mis-
sões”, “Liturgia”, “Metodologia da IAM”, entre outros.

TEOLOGIA POPULAR
No mês de julho, a cidade de Viçosa acolheu a III 

etapa do Curso de Teologia Popular na Escola de Ener-
gia Popular (ENEP). Com a participação de 60 pessoas 
residentes em mais de 10 municípios, o encontro teve 
como tema “A dimensão Social da Evangelização à 
luz do Papa Francisco”. O assessor da iniciativa, João 
Resende, faz parte do Movimento da Boa Nova e tem 
grande experiência e motivação nas Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs). Segundo ele ‘Francisco não 
é apenas o nome do Papa; é o projeto de uma igreja 
missionária que tem o jeito e a prática de Jesus, que 
desperta uma experiência ‘caseira’ da fé, aquela que 
procura realmente aplicar o Evangelho no cotidiano da 
vida da pessoa e na intervenção na sociedade’. O curso 
terminou no dia 27 fechando o ciclo das duas edições 
anteriores, que abordaram como tema “o povo faz teo-
logia” e “Dom Luciano”.

MATRIZ DE SÃO JOÃO BATISTA
No dia 1º de agosto, o arcebispo dom Geraldo Lyrio 

Rocha, acompanhado de vários padres, presidiu a cele-
bração de dedicação da igreja matriz de São João Batis-
ta, em Viçosa, Região Pastoral Mariana Leste. O evento 
contou também com a presença de uma multidão de 
fiéis. A partir de agora, cada vez que um fiel entrar na 
igreja matriz e olhar para as quatro cruzes da dedica-
ção, em suas paredes laterais, recordará que enche com 
seu amor e carinho o espaço do templo, lugar de en-
contro com o Senhor. 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA
Para comemorar os 90 anos da sagração da Igreja 

Matriz de São Sebastião em Ponte Nova, em parceria 
com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a Pa-
róquia São Sebastião lançou um concurso fotográfico 
que pretende retratar aspectos significativos da estru-
tura interna e externa da igreja. As inscrições seguem 
até 26 de agosto. A primeira edição do Concurso de Fo-
tografia da Paróquia de São Sebastião tem como tema 
“Igreja Matriz de São Sebastião: olhares de dentro, 
olhares de fora.” O conWcurso também tem como pro-
posta abordar a relação das pessoas com o templo, atra-
vés da riqueza de expressões manifestadas em atitudes, 
em demonstrações de amor, devoção e afinidade, seja 
nas imagens das ruas, nas habitações, nos corpos, entre 
outros. O edital e a ficha de inscrição podem ser aces-
sadas no www.arqmariana.com.br.

Arquidiocese divulga programação 
do 22º Grito dos Excluídos

A coordenação da Dimensão 
Sociopolítica da Arquidiocese 
de Mariana enviou às paróquias 
e divulgou orientações e a pro-
gramação do 22º Grito dos Ex-
cluídos. As informações estão 
também no site da arquidiocese: 
www.arqmariana.com.br.

O Grito dos Excluídos acon-
tecerá no dia 7 de setembro, em 
Congonhas e terá como tema, 
seguindo os anos anteriores: 
“A VIDA EM PRIMEIRO LU-
GAR” e o lema: “ESTE SISTE-
MA É INSUPORTÁVEL: EX-
CLUI, DEGRADA E MATA!”. 
O Grito dos excluídos 2016 
reflete sobre os tempos difíceis 
que o Brasil vive na política, na 
economia e no cuidado da casa 
comum. Ele nos conclama a 
romper o silêncio, a levantar as 
vozes nas ruas e praças dizen-
do, sem medo, que queremos 
mudança real que melhore nos-
sas estruturas e a vida de nosso 
povo e de suas comunidades.

Programação
8h – Concentração na Pra-

ça em frente a Igreja Matriz de 
Nossa Senhora da Conceição, 
em Congonhas – acolhida, 
com um café, e animação com 
cânticos.

8h30 – Apresentação dos 
objetivos do 22º Grito dos Ex-
cluídos celebrado na Arquidio-
cese de Mariana e Oração de 
Abertura (Mística).

9h – Início da Caminhada 
em direção ao Santuário do 

Senhor Bom Jesus de Mato-
sinhos. No percurso, teremos 
pronunciamentos a partir dos 
seguintes eixos: 1. Insustenta-
bilidade socioambiental, nos-
so compromisso com a Casa 
comum; 2. Insustentabilidade 
econômica, nosso compromis-
so na defesa dos direitos bási-
cos e combate a toda forma de 
violência; 3. Insustentabilidade 
política, nosso compromisso 

com a participação política, na 
defesa do papel social do Esta-
do e pela democratização dos 
meios de comunicação.

11h – Chegada ao Santuário 
do Bom Jesus, Palavra conclu-
siva, de envio missionário, re-
lativa ao “Grito dos Excluídos”.

11h30 – Celebração Eucarís-
tica, presidida pelo Arcebispo 
Dom Geraldo Lyrio Rocha / 
encerramento.

Com o objetivo de promo-
ver a revisão do caminho na 
vida ministerial e o exercício 
do ministério presbiteral de 
cada padre, o Instituto de Te-
ologia do Seminário São José, 
em Mariana, acolheu mais 
uma retiro dos padres. 

Bispo emérito de Manaus assessora 
retiro dos padres em Mariana

Participaram dos momen-
tos no seminário cerca de 50 
padres além do arcebispo, 
dom Geraldo Lyrio Rocha.

Os sacerdotes foram con-
vidados a refletir sobre a per-
gunta “Por que continuo a ser 
padre”?, com a assessoria do 

bispo emérito da Arquidioce-
se de Manaus, dom Luiz Soa-
res Vieira. A partir dessa inda-
gação, momentos de oração, 
comunhão e participação fo-
ram propostos. O bispo falou 
também sobre a importância 
das missões..

O padre José 
Geraldo Coura 
(Juca) partici-
pou do retiro e 
elogiou muito 
a orientação de 
Dom Luiz. “A 
sua experiência 
de vida e teste-
munho foi mui-
to interessante. 
Com uma sim-
plicidade e pro-
fundidade nas 
colocações, foi 
muito bom o re-
tiro”, ressaltou.
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Um ano inteiro dedicado à vocação sacerdotal. 
Assim será o período compreendido entre os dias 
15 de agosto de 2016 e 15 de agosto de 2017 na 
Arquidiocese de Mariana. A proposta surgiu em 
março deste ano, durante o Encontro de Presbíte-
ros e Diáconos da Arquidiocese. Na oportunidade, 
o arcebispo de Mariana, dom Geraldo Lyrio Ro-
cha, apresentou ao clero a ideia de realização do 
Ano da Vocação Sacerdotal para a Igreja Particu-
lar de Mariana.  “Com este Ano da Vocação Sacer-
dotal se deseja vivenciar em nossas comunidades 
a comemoração do Jubileu de Ouro Sacerdotal de 
dom Geraldo, em 15 de agosto de 2017. A pro-
posta foi acolhida com entusiasmo por todos os 
participantes do encontro. Caberá ao Seminário 
Arquidiocesano promover junto às instâncias da 
Igreja este tempo forte de oração”, explica o reitor 
do Seminário São José, padre Valter Magno.

Ainda segundo padre Valter, as atividades do 
Ano da Vocação tem como objetivo alcançar a 
todos que trabalham em prol da Igreja. “Não se 
deseja apenas valorizar a vocação sacerdotal, mas, 
todas as vocações específi cas para o serviço da 
Igreja. No entanto, a proposta é que através do tes-
temunho alegre do bispo, dos presbíteros e diáco-
nos se motive os jovens a seguir o Senhor, através 
de uma busca sincera de discernimento no chama-
do na própria vida. Para o trabalho de animação 
vocacional contribuição especial darão os semi-
naristas e vocacionados que vivem a experiência 
do discernimento em nossas casas de formação e 
poderão testemunhar aos outros jovens a alegria 
de estarem no itinerário de quem se sente chama-
do e vai respondendo ao Senhor com convicção 
e maturidade”, ressalta o reitor. O Ano terá a sua 
abertura ofi cial no dia 15 de agosto na Catedral, 

em Mariana, e no dia 21 de agosto em todas as 
paróquias e comunidades da Arquidiocese. Padre 
Valter destaca, também, dentre as atividades pla-
nejadas, a peregrinação do Seminário ao Santuá-
rio do Senhor Bom Jesus, em Congonhas, no dia 9 
de setembro, as semanas de animação vocacional, 
em dezembro de 2016 e julho de 2017, e o Dia do 
Seminário, em 6 de novembro de 2016.

Sintonia e vocação
Os trabalhos referentes ao Ano da Vocação Sa-

cerdotal na Arquidiocese de Mariana têm início 
exatamente no mês em que a Igreja Católica se 
dedica ao tema. Segundo subsídio publicado pela 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para 
o Mês Vocacional 2016 é no meio do povo que 
está a alegria da vocação cristã. “É sempre no seio 
de uma comunidade de fé que se aprende a amar 
como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Por isso 
mesmo, todo vocacionado é estimulado a olhar o 
mundo com os olhos de Cristo: olhos de miseri-
córdia! E assim, também enxergará uma imensa 
realidade necessitada de ser iluminada e transfor-
mada pelo Evangelho. Uma realidade carente de 
missão”, explica o texto de introdução do subsídio, 
que pode ser encontrado no site www.cnbb.org.br. 

Na Arquidiocese de Mariana, as Equipes Voca-
cionais Paroquiais (EVP) estarão fortalecidas com 
o objetivo de ampliar e aprofundar seus trabalhos 
durante o Ano Vocacional. A EVP é um grupo de 
pessoas que trabalha na comunidade eclesial, em 
profunda sintonia com a Igreja particular, para 
auxiliar o surgimento, dar acompanhamento, faci-
litar a orientação das vocações leigas, sacerdotais, 
religiosas e missionárias. “Este Ano da Vocação 
Sacerdotal é tempo propício para a articulação da 
EVP em nossas comunidades paroquiais”, acres-
centa padre Valter.

Jubileu de Ouro
Em maio, o arcebispo dom Geraldo Lyrio Ro-

cha enviou aos padres de toda a Arquidiocese uma 
carta, onde expressava o seu desejo de comemorar 
com toda a comunidade da Igreja Particular de 
Mariana o seu Jubileu de Ouro de Ordenação Sa-
cerdotal. Na carta, dom Geraldo se une à comuni-
dade e chama todos a participarem das atividades. 
“Com grande disponibilidade, o Seminário São 
José acolheu a solicitação de coordenar, progra-
mar e dinamizar essa iniciativa, em sintonia com a 
Coordenação Arquidiocesana de Pastoral. Desejo 
celebrar a ação de graças pelos 50 anos de minha 
ordenação sacerdotal, por ocasião da Romaria 
Arquidiocesana ao Santuário Nacional de Nossa 
Senhora Aparecida, nos dias 12 e 13 de agosto de 
2017, dentro das comemorações do tricentenário 
do encontro da venerável imagem da Padroeira do 
Brasil. Tenho certeza que contarei com a partici-
pação de todas as Paróquias de nossa Arquidio-
cese. Desde já, peço que divulguem a data junto 
aos organizadores de romarias para que priorizem 
esse acontecimento. (...) Que o Espírito Santo fe-
cunde com sua graça o Ano da Vocação Sacerdo-

Permanecendo no Amor de Deus
Arquidiocese de Mariana dá início aos trabalhos do Ano da Vocação Sacerdotal. Objetivo é motivar todos que trabalham 

a serviço da Igreja, promovendo atividades nas paróquias até agosto de 2017.

tal. Imploro a intercessão de Nossa Senhora da As-
sunção e de São José, Padroeiros da Arquidiocese 
de Mariana, a fi m de que eu possa viver com fi de-
lidade o ministério que me foi confi ado”, escreveu 
o arcebispo.

Programação
A programação do Ano da Vocação Sacerdo-

tal da Arquidiocese de Mariana está disponível no 
site www.arqmariana.com.br.

Oração 

Ó Deus, nosso Pai, nós vos agradecemos 
pelo precioso dom do sacerdócio que, por vos-

so divino Filho, concedestes à vossa Igreja.
Conservai no vosso santo serviço aqueles 

que chamastes para exercer, em nome de Jesus 
Cristo, a sublime missão de ensinar, santifi car e 

conduzir o vosso povo santo.
Dai-lhes força, alegria e felicidade no exer-

cício do sagrado ministério, mesmo diante das 
difi culdades que acompanham a vida 
dos discípulos e missionários de Jesus.

Dai perseverança aos seminaristas e des-
pertai entre os jovens muitas vocações para 
o ministério sacerdotal, a fi m de que o vosso 
povo santo possa contar com a indispensável 
presença daqueles que, em nome de vosso Fi-
lho, apascentam o vosso rebanho, repartem o 
Pão da palavra e o sustentam com a Sagrada 

Eucaristia e os demais sacramentos.
Amparados pela intercessão de Nossa Se-

nhora da Assunção e de São José, Padroeiros 
da Arquidiocese de Mariana, nós vos dirigi-

mos esta súplica, por Jesus Cristo, Bom Pastor, 
Sumo e Eterno Sacerdote, 

na unidade do Espírito Santo. Amém!
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Vocação signifi ca chamado. É uma inclinação que 
a pessoa tem para uma determinada missão ou 
profi ssão. 

Neste artigo vamos tratar da vocação para a missão. 
Jesus conta uma parábola intitulada “parábola dos ta-
lentos”, onde Ele disse que o Pai distribui as responsa-
bilidades de acordo com os dons que cada um recebeu 
por graça de Deus. E ele não exige nada mais do que a 
pessoa tem capacidade de realizar (cf. Mt 25,14-30).

A Bíblia está cheia de passagens onde se mostra o cha-
mado de Deus para uma missão. Começa por Abraão no 
capítulo 12 de Gênesis, passando pelos Profetas e seguin-
do pelo Segundo Testamento. Jesus chamou 12 apóstolos 
e depois outros 72 discípulos. No dia a dia Jesus ia cha-
mando as pessoas para segui-lo (cf. Mc 10,21). No Apoca-
lipse, encontramos 7 cartas endereçadas aos 7 anjos das 7 
Igrejas da Ásia. São cartas de repreensão e orientação aos 
coordenadores/animadores das Comunidades. Toda pes-
soa que se sente chamada para esta missão de coordenar 
a comunidade ou a rede de comunidades (Paróquia) deve 
ser exemplar e animar as comunidades. 

Deus chama a maioria, leigos e leigas, para uma mis-
são: a grande missão de ser sal e fermento no meio da 
sociedade. A este respeito temos o recente documento 
da CNBB intitulado “Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e 
na Sociedade – sal e luz do mundo” (Documento 105). 
Como seria bom se pelo menos os agentes de pastoral o 
conhecessem!

Deus chama a todos para uma missão na sociedade e 
na Igreja. A primeira missão dos leigos e das leigas é na 
sociedade: no mundo do trabalho, da comunicação, da 
política, etc. Enquanto membros da Igreja os cristãos e 
as cristãs não têm função primária nos grupos eclesiais, 
menos ainda na igreja-templo. Jesus chama a todos para 
ser sal e luz do mundo (cf. Mt 5,14-16), no mundo. Cha-
ma a trabalhar na sua vinha (cf. Mt 20,1-7): o mundo, 
a comunidade onde se vive. O compromisso na Igreja 
deve estar ligado ao compromisso na comunidade ecle-
sial/social. Assim afi rmam os Bispos na 54ª Assembleia 
Geral em Aparecida-SP (2016): “As Comunidades Ecle-
siais de Base são uma forma de vivência comunitária da 
fé, de inserção na sociedade, de exercício do profetismo 
e de compromisso com a transformação da realidade 
sob a luz do Evangelho” (Documento 105, n. 145). 

Creio que, entre outros fatores que contribuem para 
a diminuição das vocações sacerdotais e religiosas está 
a falta de testemunho dos cristãos na sociedade. Hoje a 
criança é lançada ao convívio social muito cedo. É neste 
ambiente que a pessoa, desde a infância, vai assimilan-
do o que vê e ouve. Como a criança está em formação, 
ela pode ser bem formada ou deformada. A separação 
entre fé e vida de grande parte dos cristãos, em nada, 
favorece os jovens a dizer sim ao chamado de Deus. Por 
outro lado, o perfi l de uma grande parte dos padres que 
se forma hoje é caracterizado por uma religião midiá-
tica. O padre estrela, compositor/cantor virou moda. É 
possível que este fato favoreça o crescimento das voca-
ções sacerdotais. Mas, que tipo de padre se pode esperar 
deste “modelo”? E qual o perfi l do padre proposto por 
Jesus? Que sejam pastores padres, missionários padres, 
profetas padres (cf. Mt 10; Lc 10; Jo 10).

A Igreja não precisa de padres celebridades à moda 
do mundo, mas de profetas à moda do Mestre, Jesus de 
Nazaré. Os/as jovens de hoje tem sede de aventuras. Haja 
vista os esportes radicais. É preciso despertar os jovens 
para uma grande aventura: a construção de “outro mun-
do possível”. Hoje temos pouco mais de 400.000 padres 
no mundo. O número de Religiosas chega a 700.000. E 
o mundo ultrapassou os sete bilhões de habitantes. “A 
messe é grande e os operários são poucos!” (Lc 10,2).

Cham
ados a construir “outro m

undo possível”

Pe. Luiz Faustino dos Santos
Miranda do Norte, MA

Permanecendo no Amor de Deus
Marcelo Martins

Hino do ano da vocação sacerdotal
Ao Pai de Amor as nossas vozes elevamos
(Letra e Música - Rosemar Marcos Condé e Lucas Muniz Alberto)

1. Ao PAI DE AMOR as nossas vozes elevamos, num canto novo de louvor e gratidão. Pelas 
sementes plantadas neste solo, que geram frutos de vida e salvação. Atentos ao mandato do 
Senhor: “Permanecei no meu amor” (Jo 15, 9). 
Sim, permaneceremos no vosso amor. Nós somos o Rebanho e Vós sois nosso Pastor. 
2. JESUS CRISTO, Sumo e Eterno Sacerdote, Misericórdia que brotou do Amor do Pai. 
Continua a chamar pra sua vinha, operários de que tanto precisais. Alegres e escutan-
do o Senhor: “Permanecei no meu amor” (Jo 15, 9).
Sim, permaneceremos no vosso amor. Nós somos o Rebanho e Vós sois nosso Pastor. 
3. Conduzidos pela Luz do SANTO ESPÍRITO, o Evangelho nós queremos proclamar. 
Com a voz, o testemunho e alegria, sem perder a coragem de sonhar. Mistério e Sacra-
mento do Senhor: “Permanecei no meu amor” (Jo 15, 9).
Sim, permaneceremos no vosso amor. Nós somos o Rebanho e Vós sois nosso Pastor. 
4. A IGREJA que está em Mariana, se alegra neste ano jubilar. Pelo dom da vocação 
sacerdotal, fi eis ministros a serviço do altar. Respondendo ao convite do Senhor: “Per-
manecei no meu amor” (Jo 15, 9).Sim, permaneceremos no vosso amor. Nós somos o 
Rebanho e Vós sois nosso Pastor. 

Outras Canções
Além do Hino ofi cial, outras três composições foram selecionadas para acompa-

nhar as celebrações durante o Ano da Vocação Sacerdotal. São as seguintes:

Sai! Deixa tua casa, parentes e amigos – Autores - Letra: Pe. José Antonio de Oliveira; 
Música: Paulo Félix Deleposte
Diz Jesus “a seara é carente” – Autores - Letra: Ângelo Maurício de Souza Reis; Mú-
sica Pe. José Cândido da Silva 
Pelo Batismo – Autor - Letra e Música: Euclides Evangelista Marçal
Como resultado deste concurso, será lançado um CD com a gravação do hino e das 
outras três canções selecionadas.



JORNAL PAS  ORAL AGOSTO/2016

igreja no brasil e no mundo8

O papa Francisco criou, no dia 2 de 
agosto, a Comissão de Estudos sobre 
Diaconisas, informou o Vaticano. O 
grupo é o primeiro do novo milênio a 
estudar a inclusão das mulheres presi-
dindo algumas cerimônias litúrgicas.

De acordo com o documento divul-
gado, 12 pessoas farão parte do comitê 
de leigos e religiosos, sendo seis mu-
lheres, e o grupo terá como presidente 
o monsenhor Luis Francisco Ladaria 
Ferrer, que atualmente é secretário da 
Congregação para a Doutrina da Fé.

Entre as mulheres que participa-
rão da Comissão, está a professora da 
Universidade La Sapienza, de Roma, 
Francesca Cocchini, e a professora de 
Teologia na Universidade de Viena e 
membro da Comissão Teológica Inter-
nacional, Marianne Schlosser, além de 
religiosos e professores de universida-
des da França, Nova York e Madri.

Segundo o pontífice, o grupo terá 
como missão estudar o que eram os 
diaconatos femininos na igreja primi-
tiva, que são mencionados em algumas 
passagens bíblicas. “O que eram esses 
diáconos femininos? Elas tinham or-
denação ou não? Era um pouco obs-
curo. Qual era o papel das diaconisas 
naquela época? Constituir uma comis-
são oficial que possa estudar questão?”, 
disse a 900 mulheres que foram a uma 
audiência, em maio, no Vaticano. Elas 
questionaram Francisco sobre os pa-
péis das mulheres na Igreja.

Agradecimento
No dia 3 de agosto, a Irmã Carmen 

Sammut, presidente da União Interna-
cional das Superioras Gerais – UISG, 
disse ao National Catholic Reporter 
que queria agradecer o Papa em nome 

da organização. “Em nome da União 
Internacional das Superioras Gerais, 
eu gostaria de expressar a minha grati-
dão e o meu apreço ao Papa Francisco 
por ter dado esse seguimento ao pedi-
do do mês de maio”, disse Sammut.

“Entendo que esta comissão com a 
matéria publicada ontem irá fornecer 
informações fundamentais necessárias 
para um discernimento que conduza a 
uma decisão sobre a possibilidade de 

abrir o diaconato às mulheres na Igre-
ja Católica”, disse ela.

Durante uma sessão de perguntas e 
respostas com o pontífice no dia 12 de 
maio, elas contaram a Francisco que 
mulheres haviam atuado como diaco-
nisas nos primórdios da Igreja e, em 
seguida, perguntaram: “Por que não 
construir uma comissão oficial que 
poderia estudar a questão?”

“Estou de acordo”, respondeu o 

papa. “E vou trabalhar para fazer uma 
coisa desse tipo”.

A UISG foi criada no final do Con-
cílio Vaticano II e agora tem cerca de 
1.880 membros que representam apro-
ximadamente 500 mil religiosas con-
sagradas de todo o mundo. Sammut, 
que está à frente da organização desde 
2013, é natural de Malta. É também a 
superiora geral das Irmãs Missionárias 
de Nossa Senhora da África.

Papa cria comissão de estudo sobre 
mulheres diaconisas

A Comissão Episcopal Pastoral 
para a Animação Bíblico-Catequéti-
ca da Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB) disponibilizou 
uma sugestão de celebração para o 
Dia do Catequista, que será celebrado 
no dia 28 de agosto. “Catequistas da 
misericórdia: Para que todos se sin-
tam amados, esperados e perdoados 
por Deus!” é o título motivacional 
da celebração que apresenta reflexões 
sobre as obras de misericórdia e lei-
turas com a temática na história do 
povo de Deus.

O material foi produzido pelo pa-
dre Rodrigo Ferreira da Costa, que 
atua em Alta Floresta, na diocese de 
Sinop (MT). O assessor da Comissão 
Episcopal para a Animação Bíblico-
-Catequética, padre Antônio Marcos 
Depizzoli, explicou que a celebração é 
fundamentada “de modo muito espe-
cial no Ano Santo da Misericórdia”, e 
que traz uma reflexão sobre as obras 

de misericórdia espirituais e corporais 
e outros aspectos do ano. Segundo pa-
dre Marcos, o subsídio deve ajudar “a 
rezar, a pedir a Deus que agracie com 

o dom de viver cada dia o perdão, o 
amor, a paz, os relacionamentos pes-
soais, familiares e, de modo muito 
particular a missão como catequistas”.

5º Encontro da Pascom reflete sobre “Comunicação e Liturgia”

Papa Francisco abraça a irmã Carmen Sammut em audência no Vaticano

L´Osservatore Romano

Para baixar o a proposta de cele-
bração, entre no site www.cnbb.org.br.

Com informações da CNBB

Divulgação
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Para refl etir com seu grupo ou equipe pastoral

1. Quem são os peregrinos que, hoje, desafi am a sua capacidade 
de acolhida?

2. O que você tem feito para que os migrantes que chegam à sua 
cidade e à sua comunidade sejam acolhidos com amor?

3. Sua comunidade tem a Pastoral da Acolhida? O que é preciso 
fazer para incentivá-la?

No catálogo das Obras de Mise-
ricórdia, a quarta obra é “Aco-
lher os peregrinos”. Ou seja, 

dar pousada, hospedar, abrigar aque-
les que estão sem teto. Dentre as ações 
do Ano Santo da Misericórdia, o Papa 
Francisco apresenta a peregrinação 
como um sinal peculiar, pois lembra a 
nossa existência como peregrinos nes-
te mundo e a necessidade de acolher-
-nos uns aos outros: “A vida é uma 
peregrinação e o ser humano é viator, 
um peregrino que percorre uma estra-
da até a meta anelada” (MV, 14). 

Acolher nos lembra “hospitalida-
de”, que traduz a palavra grega fi loxe-
nía, que signifi ca literalmente “amor”, 
“afeição”, “bondade para com os es-
trangeiros”. Este nexo entre hospita-
lidade e amor (fi loxenia  e  ágape) é o 
traço marcante que caracteriza a hos-
pitalidade cristã (Audácia – revista 
missionária).

A acolhida ao outro, ao estranho 
sempre esteve presente no decorrer 
da história humana de diferentes for-
mas e em contextos diversos. Muito 
antes de Jesus, para o povo de Israel, 
era considerado uma desonra deixar 
alguém passar a noite ao relento. Na 
Antiga Grécia há a narrativa do mito 
da hospitalidade, protagonizado por 
Baucius e Filemon: este casal recebe 
dois mendigos, que posteriormente 
se revelam como os deuses Hermes 
e Júpiter, abençoando-os por toda a 
eternidade. Acolher era considerado 
um dever religioso, de modo que Zeus 
era considerado o deus protetor dos 
estrangeiros. Mais tarde esta prática 
se estende também aos transeuntes, 
aqueles que estão de passagem pela ci-
dade e não têm onde se abrigar.

“Esta obra de misericórdia corpo-
ral toca uma questão muito atual no 
Brasil e no mundo: a acolhida dos mi-
grantes. É calamitosa a situação dos 
milhões de migrantes forçados, que 
arriscam sua vida e de sua família para 
fugir da guerra, da fome, em busca de 
uma vida digna. Eles estão presentes 
em todos os continentes. Eles vêm 
para trabalhar e conseguir recursos 
para si e suas famílias. Trazem consigo 
a esperança de dias melhores. Muitos 
deixam esposa e fi lhos, na esperan-
ça de conseguir recursos para poder 
trazê-los. Trazem consigo seu idioma, 
sua cultura e sua religião. Eles nos de-
safi am a nos abrirmos para acolher o 
diferente. Fazem-nos recordar as pala-
vras de Jesus: ‘era peregrino e me aco-
lheste’” (Dom Adelar Baruffi  ).

A acolhida aos peregrinos na Bíblia
Na Bíblia, o povo de Israel é mar-

cado por uma tensão entre o acolhi-
mento ao hóspede e uma certa des-
confi ança em relação ao estrangeiro, 
enquanto ameaça para a identidade 
do povo. Apesar disso, o acolhimento 
do estrangeiro foi sempre um valor in-

centivado e apreciado. “Vós sabeis que 
é proibido a um judeu aproximar-se 
dum estrangeiro ou ir à sua casa. To-
davia, Deus me mostrou que nenhum 
homem deve ser considerado profano 
ou impuro” (At 10, 28).

Os israelitas conheciam muito bem 
o que é ser peregrino. Abraão deixa 
sua terra natal e, juntamente com sua 
esposa, seus criados, seus pertences, 
vai em busca de uma nova terra, à pro-
cura de vida melhor. Os fi lhos de Israel 
viveram como estrangeiros no Egito, 
por quatrocentos anos. Depois de sua 
libertação, andaram quarenta anos 
pelo deserto, como um povo nômade, 
até conquistar a terra prometida (Gn 
12, 1; 23, 4; At 7, 6; Hb 11, 8-10. 13). 
Daí ser tão cara a hospitalidade para 
o povo judeu: “Não abominarás o idu-
meu (ou edomita) porque é teu irmão, 
nem o egípcio tampouco, porque foste 
forasteiro em sua terra” (Dt 23, 7).

O Novo Testamento nos apresenta 
como migrante a Sagrada Família. O 
nascimento de Jesus se dá num lugar 
distante da terra habitada por seus 
pais: “Também José subiu da Galileia, 
da cidade de Nazaré, à Judeia, à Cidade 
de Davi, chamada Belém... reclinou-O 
num presépio; porque não havia lugar 
para eles na hospedaria (Lc 2, 4-7). 
Perseguida de Herodes, a Sagrada Fa-
mília vai habitar, por algum tempo, 
em terra estrangeira: “José levantou-se 
durante à noite, tomou o menino e sua 
mãe e partiu para o Egito” (Mt 2,14).

Na tradição bíblica, diversas pas-
sagens abordam a hospitalidade como 
fonte de bênçãos e acolhida ao próprio 
Deus: Abraão acolhe três peregrinos 
que lhe trazem a notícia da realização 
da promessa divina (Gn 18, 1-14); A 
viúva de Sarepta recebe o profeta Elias 
e é recompensada pela fartura de ali-

Pe. José Geraldo de Oliveira
Presidente Bernardes

mentos em sua casa (1 Rs. 17, 10-15);  
“Era peregrino, e me acolhestes...” (Mt. 
25, 35); “Não vos esqueçais da hospita-
lidade, pela qual alguns, sem o saberem, 
hospedaram anjos” (Hb 13,2).

A imagem do peregrino é aplicada, 
na Sagrada Escritura, ao ser humano 
exilado neste mundo, caminhando em 
busca do paraíso, sua pátria defi nitiva: 
“Peregrino sou na terra, não me ocul-
teis os vossos mandamentos” (Sl 118, 
19); “Diante de vós não sou mais que 
um viajante, um peregrino, como foram 
os meus pais” (Sl 38, 13); “Eles não são 
do mundo, como também eu não sou 
do mundo” (Jo 17, 16); “Eles aspiravam 
a uma pátria melhor, isto é, à celestial. 
Por isso, Deus não se envergonha de ser 
chamado o seu Deus; de fato, ele lhes 
preparou uma cidade” (Hb 11, 16); “Ao 
mesmo tempo, ouvi do trono uma gran-
de voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo 
de Deus com os homens. Habitará com 
eles e serão o seu povo, e Deus mesmo 
estará com eles” (Ap 21, 3).

Os peregrinos de Emaús
É no episódio de Emaús, relatado 

em Lucas 24, 13-35, que encontra-
mos o mais belo relato sobre o valor 
do acolhimento ao peregrino. Dois 

discípulos estão a caminho, cansados 
e desiludidos, com fome e com sede. 
Jesus coloca-se no caminho e toma 
iniciativa da conversa: “De que estais 
falando pelo caminho, e por que estais 
tristes?” Aquele Senhor desconhecido 
interessa-se pela situação deles. “O 
interesse pela existência do outro, a 
pergunta sobre a situação dele, é um 
pressuposto para todo o verdadeiro 
encontro, para toda a relação humana 
e para toda a comunidade” (Pe. Hein-
rich Wilmer, SCJ)

Chegando ao destino, sentam-se 
à mesa para a refeição. “Cuidar da 
comunhão à mesa permanece, ainda 
hoje, o sinal mais visível da comuni-
dade. Sem comunhão à mesa, sem a 
fração do pão no altar, por um lado, e, 
por outro, sem a refeição em comum, 
não há efetiva hospitalidade e acolhi-
mento de peregrinos e estrangeiros. 
Só à mesa comum o estranho se torna 
amigo. Sentar-se à mesa juntos, comer 
e beber juntos e falar uns aos outros 
a partir da vida, cria proximidade e 
confi ança. Depois, tudo se transforma 
em descoberta e corrida. Alegria por 
um encontro capaz de abrir às novida-
des da história” (Pe. Heinrich Wilmer, 
SCJ).

As obras de misericórdia
Acolher os peregrinos

Imagem: reprodução
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14 DE AGOSTO: 20º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM

Na Liturgia da Palavra 
O texto mostra que o seguimento 

de Jesus é muito diferente de seguir 
uma “onda” que arrasta multidões, não 
dá para vivermos uma fé na acomo-
dação, descompromissada. É preciso 
vencer os medos, tomar a decisão de 
acolher a proposta de Jesus Cristo e 
abraçar a radicalidade do Evangelho, 
mesmo que isso incomode e provoque 
divisões.

O mistério celebrado aponta para 
nossa união com Cristo, formando um 
só corpo, para dar a vida ao mundo.

A Celebração
1. Na procissão de entrada, junto 

com a cruz processional, jovens trazem 
também o Círio Pascal e a bandeira da 
Paz, com uma bonita dança litúrgica. 
2. A equipe de celebração pode pre-
parar uma bonita recordação no mo-
mento do sentido da celebração, lem-
brando os feitos de Deus na história da 
comunidade, momentos proféticos de 
superação (exemplo: momento em que 
parecia não ter uma solução e o fogo 
do Espirito Santo tudo se renova, etc.). 
3. Estamos na abertura da semana da 
família, valorizar a presença delas nos 
diversos momentos da celebração (não 
apenas famílias formadas por casais 
com os fi lhos, mas também viúvas (os) 
com seus fi lhos). 4. Ressaltar o ato pe-
nitencial, ajudando a comunidade per-
ceber o apelo para mudarmos nossos 
critérios de vida. Que o presente é o 
tempo do discernimento(cuidado com 
o “moralismo barato”). 5. Enquanto 
proclama-se a Palavra, a família do 
ministro leitor fi ca junto à mesa da Pa-
lavra com velas acesas. 6. Uma família 
reza as preces, cada membro da família 
faz uma prece e coloca grãos de incen-
so no incensório. 7. Valorizar o abraço 
da Paz. Explicitar que a Paz que Jesus 
veio trazer passa pela separação, pela 
escolha, pelo discernimento, compor-
ta lacerações profundas. Porém, não é 
algo penoso, pois, a alegria do Evan-
gelho renova todas as coisas, contagia 
nosso viver. 8. Após a comunhão e os 
avisos, convidar os pais para receber 
uma bênção especial e a comunidade 

Vamos celebrar!
faça uma bonita homenagem a eles. 
9. Nos avisos fi nais, motivar a comu-
nidade para as diversas atividades da 
semana da família. 10. Bênção fi nal 
conforme o missal, na missa ritual pe-
los esposos página 809.

22 DE AGOSTO: SOLENIDADE DA 
ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA
(Substituindo o 21º domingo do Tem-
po Comum)

Na Liturgia da Palavra
Somos ensinados que, por meio de 

Maria, obediência perfeita à Palavra, 
Deus visita o seu povo que o reconhe-
ce. A Igreja, acolhendo o anúncio de 
salvação e partilhando o pão e vinho 
que o Senhor nos oferece, participa 
hoje da glória que Maria já desfruta 
em plenitude. 

O mistério celebrado aponta para 
aquela que gerou de modo inefável, o 
fi lho de Deus feito homem, autor de 
toda a vida.

A Celebração
1. Na procissão de entrada após a 

cruz (ou círio conforme a opção da 
comunidade), entra o ícone ou ima-
gem da Virgem Maria, algumas crian-
ças podem acompanhar a imagem (ou 
ícone), com fl ores e incenso. 2. Após a 
acolhida e com o hino proposto pela 
arquidiocese entram os símbolos da 
abertura do ano vocacional Sacerdo-
tal: fl âmula ou cartaz do Ano Vocacio-
nal Sacerdotal, um jovem com uma es-
tola e outro com um cajado, com certa 

distância para dar destaque (A Equipe 
prepare uma maneira de colocar o íco-
ne no lado oposto ao ambão, com rela-
tivo destaque, sem exageros, para não 
desviar a atenção dos fi éis das ações 
sagradas). Junto ao ambão coloca-se a 
Menorah. 3. Quem expõe o sentido li-
túrgico após a saudação inicial, procu-
re com breves palavras e de preferência 
espontaneamente situar a comunidade 
no motivo celebrado. 4. A comunidade 
pode optar pela aspersão e com uma 
boa motivação, lembrar à comunidade 
que pelo batismo já participamos das 
realidades que Maria desfruta no céu. 
5. Maria é o sinal do povo da primeira 
aliança que aguardou e acolheu a sal-
vação. Por isso, seria bom acender as 
velas da Menorah, antes da primeira 
leitura, enquanto se canta algo para 
preparar os ouvidos e o coração da 
comunidade (“Shemá Israel”, ou “És 
Maria, a virgem que sabe ouvir”). Este 
gesto substitui o comentário antes das 
leituras. 6. O canto do salmo é feito por 
uma jovem. 7. O evangelho é procla-
mado de forma dialogada: quem presi-
de (ou o diácono) fi ca como narrador, 
uma mulher mais adulta faz a fala de 
Izabel e uma jovem faz a fala de Ma-
ria. Esta última se for possível, poderia 
cantar o magnifi cat como parte da pro-
clamação (tome- se o devido cuidado 
de não dramatizar em excesso a pro-
clamação do evangelho e assim perder 
o caráter sacramental do rito). 8. Onde 
houver presença de comunidades re-
ligiosas, envolvê-las na celebração, 
quem sabe contando um testemunho 

de sua vocação no fi nal da homilia. 9. 
Na hora da oração eucarística, quem 
preside convida as mães para rodear o 
altar. No momento do abraço da paz, 
elas são convidadas a levar o abraço 
para o restante da assembleia. 10. Nas 
preces rezar pelas vocações religiosas. 
11. Providenciar o “folder” (santinho), 
com a oração do Ano Arquidiocesano 
da Vocação Sacerdotal. Quem preside 
propõe aos fi éis um gesto concreto de 
apoio às vocações e que a comunidade 
leve e reze sempre a oração do Ano Ar-
quidiocesano da Vocação Sacerdotal. 
12. Onde houver costume, fazer uma 
bonita coroação a Nossa Senhora. 13. 
Bênção fi nal conforme o missal, pági-
na 527, nº 15.

28 DE AGOSTO: 22º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM

Na Liturgia da Palavra
Jesus instrui seus discípulos a se-

guir seu caminho de cruz e entrega 
através do despojamento e da gratui-
dade, compartilhando o lugar com os 
últimos e acolhendo aqueles que nada 
podem oferecer em troca; e ensina-nos 
a abrir espaços de participação para os 
que sempre fi cam de fora, sem vez. 
Atitude que Ele viveu, da manjedoura 
de Belém ao leito da cruz.

O mistério celebrado aponta para a 
Páscoa de Jesus que nos ensina dar a vez, 
a quem nunca teve chance. É a revelação 
do julgamento de Deus, cujos critérios 
são muito diferentes dos nossos.

A Celebração
1. À porta da Igreja, um cartaz 

com os seguintes dizeres ou outro que 
a Equipe preferir: “Assumir o lugar 
com os últimos, onde está Jesus”. 2. 
Preparar o espaço da celebração com 
símbolos que nos lembram o serviço, 
como por exemplo: uma bacia com 
jarro e uma toalha, sandálias etc. 3. 
Entrar na procissão de entrada, os que 
exercem ministérios na comunidade. 
Especialmente ressaltar o ministério 
das (os) catequistas, como dom dentro 
de uma comunidade, sua generosida-
de e empenho em tornar o Evangelho 
próximo das famílias. 4. No sentido 
litúrgico, depois da saudação do presi-
dente e antes do ato penitencial, trazer 

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

Agosto, mês das vocações. 
Convite para que busque-

mos refl etir sobre os chama-
dos que recebemos e, algumas 
vezes respondemos com ale-
gria, entrega e determinação 
ou chamados que recebemos, 
mas não conseguimos alcan-
çar. Quem nos chama e con-
voca é o próprio Deus, Senhor 
da vida e da história. Ele o faz 
de maneira livre. Ele, somente 
Ele, escolhe e chama homens e 
mulheres. Não somos nós que 
escolhemos ser chamados por 
Deus. Deus fala e se revela, 
chama-nos revelando-se a si 
mesmo. Nós escutamos e aco-
lhemos a revelação de Deus 
para responder ao chamado. E 
um dos primeiros passos para 
a resposta ao chamado é a dis-
ponibilidade. “O ser humano 
só se realiza e é feliz quando 
vive aquilo para o qual foi 
criado”. Quando vivemos ou 
fazemos muitas coisas e não 
nos realizamos, continuamos 
a nos sentir vazios e tristes e, 
isso ocorre, porque estamos 
fora da nossa vocação, esta-
mos fora do plano de Deus 
para nós. Estamos fora daqui-
lo que Ele pensou para nós.  

A Vocação é o projeto de 
Deus para cada pessoa, por 
isso toda pessoa tem uma vo-
cação que pode ser para viver 
como religioso, sacerdote ou 

cristão leigo. Nossa arquidiocese viverá 
nesse ano de 2016 dois momentos im-
portantes que nos ajudarão a aprofun-
dar sobre vocação. O primeiro trata da 
abertura do Ano da Vocação Sacerdotal. 
Esse grande momento marcará a vida 
ministerial de nosso arcebispo Dom 
Geraldo Lyrio Rocha e se estenderá até 
2017. Por isso, refl etiremos sobre esse 
grande momento de nossa Igreja nas 
próximas edições. Nessa, quero relem-
brar os 10 anos de retorno à casa do Pai 
do inesquecível servo de Deus Dom Lu-
ciano Mendes e ouso transcrever as pa-
lavras de Dom Geraldo sobre esse San-
to dos nossos tempos: “Dom Luciano 
é uma fi gura que marca muito a Igreja 
no Brasil. Ele teve uma atuação que se 
projetou em toda a América Latina e em 
muitos países na Europa, especialmen-
te na Itália. Dom Luciano é uma fi gura 
admirável pelo brilho de sua inteligência, 
uma memória prodigiosa, um homem 
cheio de qualidades, de virtudes, mas 
sem dúvida alguma, o traço mais mar-
cante de Dom Luciano é a caridade. Dom 
Luciano era um servidor dos humildes, 
dos pequenos, dos pobres, dos margina-
lizados. Em São Paulo, teve uma atuação 
muito importante, especialmente junto 
às crianças e menores. Ele é um dos ini-
ciadores da Pastoral do menor no Brasil e 
marcou muito a Arquidiocese de Maria-
na. O clero e o povo de Mariana têm pro-
funda veneração por Dom Luciano. Um 
sinal disso é a visitação de seu túmulo, na 
cripta da Catedral de Mariana, onde há 
sempre pessoas em oração”. 

E por que esse homem tornou-se 

especial? Conta-se que na região epis-
copal paulista de Belém, Dom Luciano 
era imagem do bom pastor e do bom 
samaritano. Ao fi nal de um dia de traba-
lho, noite avançada, recolhia os mendi-
gos que dormiam na soleira de sua casa, 
lavava-lhes os pés, fazia-lhes as unhas e 
preparava pessoalmente uma substan-
cial sopa, servida carinhosamente a cada 
um. Colocava mendigos a dormir em sua 
cama, ele contentando-se com o chão. Os 
pobres eram os únicos que sabiam onde 
encontrá-lo. A praça da cidade de Maria-
na também traz essa marca, muitos fo-
ram personagens dessa mesma história. 
E a Palavra de Deus diz: “Tive fome e me 
destes de comer... Sede e me destes de be-
ber... Estava nu e me vestistes”. 

Esse servo de Deus passou pelo 
mundo fazendo o bem. Sabia acolher e 
escutar. Tinha sempre um sorriso como 
resposta. Nas celebrações do Sacramen-
to da Crisma organizava o grupo para a 
foto – era bonito de se ver.  Ao ser elei-
to Presidente da CNBB, com singeleza 
respondeu a um jornalista que queria 

conhecer sua “plataforma”: “Peço a 
Deus atuar na conversão dos homens do 
egoísmo ao verdadeiro amor, sem con-
formismo e sem a impaciência dos vio-
lentos, para que as estruturas da convi-
vência humana correspondam cada vez 
mais à dignidade dos fi lhos de Deus”. 

Que ao fazermos memória de sua 
ausência possamos trazer no coração 
que o “bispo dos pobres” como era co-
mumente chamado viveu sua fé na ra-
dicalidade e por isso se tornou um eco 
profundo de que se deve acreditar em 
Deus e   colocar em prática os valores 
evangélicos, pois viveu sua vocação na 
entrega, com alegria, amor e,  servindo 
incansavelmente a quantos precisassem 
de suas mãos. 

Servo de Deus, Dom Luciano, inter-
cedei por nós para que saibamos viver 
nossa vocação no serviço aos irmãos.! 
Amém!

“Venho Senhor me ofertar, a minha vida consagrar, quero 
renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim, renova, 

Senhor, minha vocação”.

ao conhecimento de todos, um fato de 
vida de comunhão acontecido na co-
munidade. Isso ajudaria a entender o 
Evangelho que virá depois (apenas re-
latá-lo, o presidente vai relembrá-lo na 
homilia e todos vão compreender por-
que foi trazido aquele fato). 5. Após o 
sentindo litúrgico, quem preside pro-
põe que a comunidade se acolha com o 
abraço da paz. Após este momento, os 
visitantes são apresentados e acolhidos 
com algum refrão do conhecimento 
de todos. 6. O Ato penitencial pode ser 
feito após a homilia. Quem preside o 
relaciona com a humildade. Convida 
a rezar em silêncio, depois os cantores 
entoam o canto penitencial. 7. No fi nal 
da homilia propor como gesto concre-
to para a semana que a comunidade 
procure saber dessas pessoas excluí-
das, pois como Igreja de Cristo não há 
fronteiras, mas sim comunhão de vida. 
8. Nas preces, lembrar-se dos excluí-
dos de nossa sociedade e das pessoas 
que se dedicam a eles, para que pos-
sam viver com dignidade. 9. O altar 
pode fi car descoberto até o momento 
da apresentação das oferendas. Fa-
zer uma procissão solene trazendo os 
dons e na preparação do altar convidar 
pessoas reconhecidamente generosas 
para colocar a toalha, velas e fl ores. 10. 
No fi nal dar uma bênção especial para 

os catequistas e os catequizandos e 
suas famílias fazem uma homenagem 
a elas (eles). 11. Bênção fi nal conforme 
o missal, página 525, nº 12.

4 DE SETEMBRO: 23º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM

Na Liturgia da Palavra
A Palavra nos ensina que devemos 

renunciar a tudo para colocar no centro 
de nossa vida só Jesus. Essa opção tem 
exigências: despojamento de si mesmo, 
tal como Ele mesmo fez. Liberdade não 
é só poder escolher o que se quer, mas 
achar-se o tempo para fazer o que se 
escolheu. E mais: dar-se as condições 
para que a opção feita se realize.

O mistério celebrado ensina que 
seguir Jesus é mais importante que 
tudo. Vale a pena investir a própria 
existência na opção por Cristo e pelo 
Reino que ele veio nos propor.

A Celebração
1. Na procissão de entrada trazer a 

cruz à frente. Quem leva a cruz faz de 
forma solene, pois trata-se do grande 
estandarte dos cristãos. Seria bom que 
alguns jovens preparassem um dança 
com incenso ao redor da pessoa que 
leva a cruz. 2. A aspersão da comuni-
dade é uma boa maneira de ajudar a 

comunidade a entrar no mistério da 
cruz de Jesus, afi nal, pelo sacramen-
to do batismo fomos mergulhados na 
morte de Cristo, para com Ele ressurgir 
para uma vida nova. O rito da asper-
são pode ainda ser enriquecido com 
o uso do sal na água que será abenço-
ada, conforme nos propõe o missal à 
página 1001-1004. 3. Os mesmos jo-
vens que dançaram no início podem, 
durante o hino do Glória, dançar com 
alegria e vibração e, colocar o incenso 
aos pés da cruz. 4. No Brasil, este mês 
é dedicado à Palavra de Deus. Porém, 
é importante que as comunidades to-
mem consciência que o mês da Bíblia 
foi criado para estudar, aprofundar e 
divulgar o conteúdo de um livro da Bí-
blia. Neste ano, a CNBB escolheu o Li-
vro do profeta Miqueias, que apresenta 
“um grito contra as injustiças sociais”. 
O CPP deverá preocupar-se em envol-
ver todos nesta tarefa. Não celebramos 
um tema e sim o Mistério Pascal de 
Cristo, mas, as ressonâncias deste estu-
do deverão estar presentes nas celebra-
ções deste mês. 5. Valorizar de forma 
simbólica-sacramental a liturgia da 
Palavra, fazendo uma procissão festi-
va com Lecionário até o ambão antes 
da primeira leitura. Valorizar também 
as proclamações, o canto do salmo e a 
fi delidade aos cantos litúrgicos tirados 

da Bíblia e relacionados com as leitu-
ras, além dos símbolos (incenso, fogo, 
velas, etc.). 6. Seria bom que a primeira 
leitura fosse proclamada por uma pes-
soa idosa. 7. Após a homilia cantar a 
música: “Quem deixa seu pai por mim, 
sua mãe por mim não se arrepende-
rá...” O presidente faz uma motivação 
para a assembleia ir próximo à cruz, 
fazer inclinação renunciando ao co-
modismo no seguimento a Jesus Cris-
to. 8. Nas preces, pode colocar incenso 
na brasa aos pés da cruz a cada pedido. 
9. O gesto da fração do pão seja valo-
rizado, pois nos remete à entrega que 
Cristo faz da sua vida aos seus. Isso se 
faz aguardando pacientemente o fi nal 
do abraço da paz. 10. Estamos na se-
mana da pátria. Lembrar esta data nas 
preces, ou, de maneira discreta noutro 
momento em que a Equipe de Liturgia 
julgar oportuno. 11. Nos avisos, moti-
var a comunidade para participar dos 
grupos de refl exão e dos encontros de 
estudo sobre o profeta Miquéias. Tam-
bém para a movimentação do “Grito 
dos Excluídos”. 12. O Presidente da ce-
lebração pode dar a bênção segurando 
uma cruz.

Dom Luciano no Educandário São José, em 1988

DACOM
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Reunidos e conectados:
sinal de esperança e alegria

O Jubileu da Juventude de Ma-
riana reuniu mais de seis mil jovens 
vindos de todas as regiões da ar-
quidiocese. A data coincidiu com o 
encerramento da Jornada Mundial 
da Juventude, celebrada pelo papa 
Francisco, em Cracóvia, na Polô-
nia, e teve como tema “Bem aven-
turados os misericordiosos”. “Em 
sintonia com a JMJ o nosso Jubileu 
se torna um marco quando lança o 
texto base de construção do Proje-
to de Evangelização da Juventude 
que quer a integração de todos os 
serviços à evangelização da Arqui-
diocese. É um esforço na busca de 
respostas às grandes questões que a 
juventude nos apresenta nesse con-
texto de pós-modernidade”, afi rma 
o coordenador arquidiocesano de 
pastoral, padre Geraldo Martins 
Dias.

Evangelização
O texto base do Projeto Arqui-

diocesano de Evangelização da 
Juventude foi lançado durante o 
jubileu. “O que nós queremos é 
que o projeto seja construído pela 
juventude e para a juventude. Por 
isso, a ideia de um texto base para 
ser estudado com os jovens nos 
grupos e pastorais das paróquias, 
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para que depois o projeto seja ela-
borado com a cara da juventude, de 
forma a responder os desafi os da 
juventude nos tempos atuais, por 
isso o processo demorado. Quere-
mos uma Igreja de comunhão e de 
participação. A juventude é cha-
mada como sujeito na construção 
do projeto, assumindo o papel de 
protagonista na sua própria evan-
gelização. O Jubileu mostrou que 
nós temos uma variedade de rostos 
juvenis, de espiritualidade e de for-
ma de celebrar a fé. O projeto vem 
para valorizar o serviço juvenil que 
tem como centro o trabalho com os 
jovens”, ressalta padre Geraldo.

Modernidade
A interatividade foi uma das ca-

racterísticas do Jubileu. O aplicati-
vo Jubileu da Juventude – ArqMa-
rianaApp foi criado exclusivamente 
para o evento. Nele, os participan-
tes acompanharam as letras das 
músicas, os textos bíblicos, a pro-
gramação, além de informações so-
bre o Ano da misericórdia e a Jor-
nada Mundial da Juventude (JMJ). 
A proposta do aplicativo surgiu em 
uma das reuniões da coordenação 
do evento como uma forma de in-
serir o Jubileu no mundo digital e 
foi aprovada pelos participantes.  
“O aplicativo foi uma ideia muito 

boa, pois permitiu a interação du-
rante o evento e o acompanhamen-
to dos momentos, além de propor-
cionar um envolvimento dos jovens 
com a Igreja, através da tecnologia 
e de um modo sustentável e de bai-
xo custo, pois não foi necessário 
imprimir o que continha no app”, 
disse Daniel Filipe, do grupo Pelas 
Estradas do Mundo, de Itabirito, 
Região Pastoral Mariana Norte.

A celebração do Jubileu da Ju-
ventude foi presidida pelo arcebis-
po dom Geraldo Lyrio Rocha, que 
contou com a presença de padres 
e religiosos de todas as regiões da 
arquidiocese.


