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"Cristo 
aponta 
para a  

Amazônia"

Com o objetivo de identi-
ficar novos caminhos para a 

evangelização no território da 
Amazônia, bispos do mundo 

todo estarão reunidos no Va-
ticano, em outubro, no Sínodo 
para a Pan-Amazônia. Convo-

cada pelo Papa Francisco, essa 
assembleia sinodal tem como 
temática principal “Amazônia: 
novos caminhos para a Igreja 
e para uma Ecologia Integral”.
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Nesta edição do Jornal Pastoral, so-
mos convidados a refletir sobre o Sínodo 
Pan-Amazônico e sobre a 1ª Carta de São 
João, matéria de reflexão e oração para o  
mês da Bíblia.

O Sínodo, a ser realizado em outubro, 
em Roma, é uma resposta do Papa Francis-
co aos desafios da evangelização nos 9 paí-
ses que compõem a Pan-Amazônia: Brasil, 
Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Vene-
zuela, Suriname, Guiana e Guiana Fran-
cesa. Uma região que abriga 37 milhões 
de habitantes. Só no Brasil, 23 milhões de 
pessoas, das quais 55% corresponde a toda 
a população indígena do país.

Os números dão um indicativo da di-
mensão dos desafios que os bispos vão en-
frentar durante o sínodo, focado em uma 
região adornada de conflitos e cuja missão 
da Igreja não pode jamais ser esquecida: 
anunciar o Evangelho.

Entre os muitos desafios, destacam-se o 
número reduzido de padres e religiosos, as 
longas distâncias, as diferenças culturais e 
características tão peculiares dos povos in-
dígenas, quilombolas e ribeirinhos - além 
das tão debatidas ameaças externas focadas, 
sobretudo, na ação predatória e minerária 
da Amazônia. Na Laudato si, o Papa Fran-
cisco nos convida a olhar para a nossa Casa 
Comum com respeito, com o verdadeiro 
olhar cristão diante de toda a criação, em 
busca de uma defesa integral da vida, capaz 
de garantir a dignidade da pessoa humana e 
a preservação ambiental.

No Instrumentumlaboris, há um pará-
grafo que define bem o momento atual da 
nossa Igreja e, em específico, os objetivos do 
Sínodo: “A Amazônia está vivendo um mo-
mento de graça, um Kairós. O Sínodo é um 
sinal dos tempos em que o Espírito Santo 
abre novos caminhos que discernimos por 
meio de um diálogo recíproco entre todo 
o Povo de Deus. Há milhares de anos os 
povos amazônicos cuidam de sua terra, da 
água e da floresta, e as preservam até hoje. 
Os novos caminhos de evangelização serão 
construídos em diálogo com estas sabedo-
rias ancestrais que são sementes do Verbo”.

Fica aqui, também, o convite para que 
você aprofunde as reflexões bíblicas neste 
mês a ela dedicado, que, este ano, tem como 
lema: “Nós amamos porque Deus primei-
ro nos amou” (1Jo 4,19). Quem fala sobre 
o assunto é o Monsenhor Danival Milagres 
Coelho, vigário geral para o clero, em uma 
entrevista que você não pode deixar de ler.

Palavra do pastor
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Expediente

Dom Airton José dos Santos
Arcebispo Metropolitano de Mariana

O mês da Bíblia, a vida cristã 
 e a Palavra de Deus

Caros leitores, estamos no mês de se-
tembro que, em nosso Brasil, é dedicado ao 
estudo, aprofundamento e maior conheci-
mento das Sagradas Escrituras contidas no 
Livro Sagrado que chamamos Bíblia.

Considerando a história, recordemos 
que o mês da Bíblia foi inspirado na Igre-
ja do Brasil, em 1971, na arquidiocese de 
Belo Horizonte (MG), através do Serviço 
de Animação Bíblica (das irmãs Paulinas). 
Espalhando-se pelo Brasil, tornou-se ofi-
cial. Este movimento, em torno da Bíblia 
e de seu conteúdo, acontece, portanto, há 
48 anos e, em cada um deles, a Igreja nos 
propõe estarmos mais próximos da Pala-
vra Deus, contida na Sagrada Escritura.

Para este ano de 2019, a proposta con-
tinua e a Igreja nos propõe o estudo da 
Primeira Carta de São João, com destaque 
para o lema “Nós amamos porque Deus 
primeiro nos amou” (1Jo 4,19). O mês de 
setembro foi escolhido como o Mês da 
Bíblia porque, no dia 30 de setembro, a 
Igreja celebra a memória de São Jerônimo, 
que viveu do final século IV (340 DC) ao 
início do século V, (30 de setembro de 420 
DC), quando faleceu. Naquele tempo, ele 
foi chamado pelo Papa Damaso que lhe 
deu a grandiosa missão de traduzir a Bí-
blia para o Latim, a língua do povo. Por 
isso, sua tradução foi chamada de Vulgata, 
ou seja, popular. O Papa queria uma tra-
dução mais fiel possível do hebraico e do 
grego para o latim e que, ao mesmo tempo, 
o povo pudesse compreender.

Não vou falar aqui do tema e do lema 
do Mês da Bíblia deste ano de 2019, mas 
chamar a atenção sobre um assunto de 
extrema importância: como temos consi-
derado a dimensão bíblica da ação ecle-
sial, ou seja, da Pastoral? Por isso, trago à 
memória de todos a grande preocupação 
da Igreja expressa nas primeiras linhas da 
Constituição Dogmática, Dei Verbum, do 
Concílio Vaticano II:

“O sagrado Concilio, ouvindo religio-
samente a Palavra de Deus proclamando-
-a com confiança, faz suas as palavras de 
S. João: «anunciamo-vos a vida eterna, 
que estava junto do Pai e nos apareceu: 
anunciamo-vos o que vimos e ouvimos, 
para que também vós vivais em comunhão 
conosco, e a nossa comunhão seja com o 
Pai e com o seu Filho Jesus Cristo" (1 Jo. 
1,2-3). Por isso, segundo os Concílios Tri-

dentino e Vaticano I, entende propor a ge-
nuína doutrina sobre a Revelação divina e 
a sua transmissão, para que o mundo in-
teiro, ouvindo, acredite na mensagem da 
salvação, acreditando espere, e esperando 
ame. (Const. Dog. Dei Verbum, 1).”

O texto acima nos lembra que a Igreja 
tem a missão de propor a todo ser humano 
que viva na Fé, na Esperança e na Caridade, 
quando diz: “[...] para que o mundo inteiro, 
ouvindo, acredite na mensagem da salva-
ção, acreditando espere, e esperando ame”.

O grande desafio para os nossos dias, 
na ação pastoral da Igreja, está exata-
mente na referência fundamental de 
sua Missão recebida de Cristo, Senhor: 
Evangelizar a todos, sem distinção, anun-
ciando-lhes Jesus Cristo, Verbo Eterno, 
feito homem, para nossa salvação, en-
sinando a todas as nações a viver Seus  
mandamentos (cf. Mt 28,19-20).

Assim sendo, todos nós que recebemos 
o Batismo, nos tornamos membros de 
Cristo na Sua Igreja e, pelo Sacramento da 
Crisma, nos tornamos Suas testemunhas 
até os confins da terra, para anunciar a 
Boa Nova do Reino, que é o próprio Se-
nhor Jesus Cristo, Vivo e Ressuscitado. É 
neste sentido que nossa vida cristã deve 
ser um testemunho, um sinal convincente 
da fé que professamos.

Como consequência de nossa vida cris-
tã, a ação evangelizadora que empreende-
mos, grande ou pequena, pessoal ou em 
comunidade, mais organizada ou menos 
organizada, deve ter como fundamento o 
centro de toda a Sagrada Escritura, a sa-
ber: Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, 
pois “[...] a verdade profunda tanto a res-
peito de Deus como a respeito da salvação 
dos homens, manifesta-se-nos, por esta 
revelação, em Cristo, que é, simultanea-
mente, o mediador e a plenitude de toda a 
revelação.” (cf. Const. Dog. Dei Verbum, 2,  
cf.Mt. 11,27; Jo. 1,14.17; 14,6; 17,1-3; 2Cor. 
3,16.4,6; Ef. 1,3-14).

Jesus Cristo é o Verbo Eterno, a pala-
vra de Deus, desde sempre e para sempre, 
como nos atesta o evangelista São João em 
seu Evangelho: “No princípio era o Verbo, 
e o Verbo estava junto de Deus e o Verbo 
era Deus. Ele estava no princípio junto de 
Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada 
foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz 
dos homens." (Jo 1,1-4).
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O mês de setembro 
se tornou referência 

para o estudo da Pa-
lavra de Deus. Neste 

ano, as reflexões 
deste mês são sobre 
a primeira carta de 
João, com destaque 

para a passagem 
“Nós amamos porque 

Deus primeiro nos 
amou” (1 Jo 4,19). 

Para iluminar os es-
tudos desse tema, o 
Pastoral conversou 

com o monsenhor Da-
nival Milagres Coelho, 
biblista e vigário geral 

para o clero. 

O Amor em defesa da vida

PASTORAL: Por que a 
Igreja celebra o mês da Bíblia?

MONS. DANIVAL: A 
Igreja no Brasil celebra o mês 
da Bíblia desde 1971, quando 
se celebrava o cinquentená-
rio da Arquidiocese de Belo 
Horizonte (MG). Depois o 
Serviço de Animação Bíblica 
(SAB) da Congregação das 
Paulinas deu continuidade até 
que a Conferência dos Bispos 
do Brasil (CNBB) assumiu o 
mês da Bíblia, estendendo-o  
ao âmbito nacional.

A motivação da escolha 
justamente do mês de setem-
bro ser dedicado à Bíblia se dá 
pelo fato de celebrarmos no 
dia 30 deste mês, o dia de São 
Jerônimo que traduziu a Bíblia 
dos originais (hebraico, grego 
e alguns trechos em aramaico) 
para o latim.

Sendo assim, o mês de se-
tembro tem como objetivo nos 
convidar avaliar o lugar que a 
Palavra de Deus tem ocupado 
em nossa vida. Consequen-
temente, a reflexão proposta 
para cada ano durante o mês 
da Bíblia nos motiva a valo-
rizar a presença da Bíblia na 
ação evangelizadora. Por isso, 
passou-se a elaborar subsídios 
para o estudo bíblico de um li-
vro escolhido a cada ano para 
ser estudado e rezado durante 
o mês de setembro. 

REPRODUÇÃO
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PASTORAL: Neste ano, 
o mês da Bíblia vai refletir 
sobre a Primeira Carta de 
João, com destaque para o 
lema “Nós amamos porque 
Deus primeiro nos amou” 
(1Jo 4,19). Em qual contexto 
histórico, literário e teológico 
essa carta foi escrita?

MONS. DANIVAL: O 
contexto histórico desta carta 
é caracterizado por um con-
flito interno e intraeclesial 
que marcou a passagem da 
segunda para a terceira gera-
ção de cristãos, isto é, entre o 
final do primeiro e o início 
do segundo séculos. Enfim, 
seria de uma época posterior 
a da afirmação da comunida-
de em relação a outros gru-
pos.

Quanto ao seu contexto 
literário, a Primeira Carta 
de João se encontra na seção 
das cartas, embora não tenha 
o mesmo estilo das cartas 
paulinas, pois não há ende-
reço inicial, nem remetente, 
nem destinatário e nem sau-
dação final, mas possui estilo 
de carta circular, e chama os 
seus interlocutores de “ama-
dos” e de “filinhos”, caracte-
rizando-a com um gênero  
literário homilético.

Além disso, esta carta nos 
apresenta uma riqueza de 
temas teológicos através dos 
quais o autor dialoga e en-
frenta os conflitos intraecle-
sial, num tom de exortação. 
Os temas teológicos podem 
ser apresentados em três blo-
cos: o da teologia, cuja refle-
xão se fundamenta em duas 
afirmações: “Deus é luz” (1Jo 
1,5) e “Deus é amor” (1Jo 
4,8.16); o da Cristologia, em 
que Jesus aparece com a Pa-
lavra da vida, no seu mistério 
de encarnação, cujo funda-
mento está na da expressão 
“Jesus Cristo, o justo” (1Jo 
2,1);  e o terceiro bloco é o do 
agir cristão, o qual é caracte-
rizado pelo modo do cristão 
caminhar, não mais nas tre-
vas, mas na luz de Cristo, que 
é agir segundo a verdade (1Jo 
1,6-7) e o permanecer em 
Cristo, que é outra caracterís-
tica do discipulado na teolo-
gia joanina.

Mês da Bíblia:

PASTORAL: A Primei-
ra Carta de João traz en-
foques teológicos que po-
dem iluminar a realidade  
atual? Quais são?

MONS. DANIVAL: À 
luz dos temas teológicos 
apresentados nesta carta, sua 
mensagem se torna sempre 
atual, sobretudo quando en-
frentamos os diversos tipos 
de conflitos intraeclesiais, 
mas também sociais e cultu-
rais. Se Deus é amor, o cris-
tão é chamado a testemunhar 
sua fé também pelo amor. 
Deste modo, o cristão conhe-
ce verdadeiramente Deus e 
permanece Nele, quando se 
vive a gratuidade do amor, 
gerando unidade, comunhão 
e fraternidade. Permanecer 
na verdade que é Jesus Cris-
to, exige caminhar na Luz. 
Em meio aos conflitos que 
enfrentamos, o mundo es-
pera do cristão uma presen-
ça que faça a diferença pela 
qualidade do seu amor, que 
será verdadeiramente cris-
tão, quanto mais gratuito e 
misericordioso for a favor do 
próximo. Caso contrário, nós 
seremos mentirosos, se dis-
sermos que somos cristãos e 
não amamos o nosso irmão 
que vemos através de gestos  
concretos de solidariedade.

Além disso, diante de tan-
tas ideologias e do relativismo 
religioso e ético, a Carta de 
João nos apresenta a pessoa 
de Jesus como o referencial 
de nosso agir moral,  a fim de 
vencermos a tentação da au-
torreferencialidade, que nos 
leva a viver a fé e a agir con-
forme nossas conveniências 
egoístas ou conforme a moral 
da maioria, sem fundamen-
tar-se na verdade sobre o ser 
humano, que em Jesus nos 
foi revelada, pois “no misté-
rio do verbo esclarece ver-
dadeiramente o mistério do  
homem” (GS, n. 22)

PASTORAL:  Neste ano, a 
arquidiocese de Mariana tem 
seu olhar pastoral voltado para 
os jovens e os pobres. Quais en-
sinamentos da Primeira Carta 
de João podem ser aplicados  
neste contexto?

MONS. DANIVAL: A 
mensagem desta carta ilumi-
na a nossa fé e o nosso agir 
moral. A fé que se fundamen-
ta na certeza de que Deus nos 
amou primeiro, será sempre 
resposta a este amor. Ora, a 
resposta concreta ao amor de 
Deus se dá no amor ao próxi-
mo, como nos ensina São João. 
Neste sentido, nós estamos no 
mundo, mas não para sermos 
coniventes com o mal que nele 
existe, que é o pecado. Quanto 
aos pobres, acredito que toda a 
exortação do nosso agir moral 
pautado no amor, sem dúvida 
se volta, de modo especial aos 
pobres, nos quais devemos 
contemplar a imagem e seme-
lhança do Deus invisível. Além 
disso, quando a carta nos exor-
ta a viver a justiça, é um convite 
a nos configurar com Jesus que 
é o justo, por excelência, pois 
em tudo Ele soube obedecer à 
vontade do Pai. Se o discípulo 
é aquele que permanece em 
Cristo, identificados com Ele, 
somos chamados a viver como 
justos, isto é, na obediência à 
vontade de Deus, sobretudo na 
prática do amor ao próximo. 

Quanto aos jovens, São 
João os exorta de modo di-
reto: “Eu vos escrevi jovens, 
porque sois forte, a Palavra 
de Deus permanece em vós, 
e já vencestes o Maligno. Não 
ameis o mundo, nem o que 
há no mundo, não está nele 
o amor do Pai. Porque tudo o 
que há no mundo – o desejo 
da carne, o desejo dos olhos e 
a ostentação da riqueza – não 
vem do Pai, mas do mundo. 
Ora o mundo passa, e tam-
bém  o seu desejo; mas aque-
le que faz a vontade de Deus 
permanece para sempre” (1Jo 
2,14-17). Nesses versículos o 

autor contrapõe o amor do Pai 
ao amor do mundo. Um dos 
significados da palavra mun-
do na teologia joanina é tudo 
aquilo que se opõe a Deus e 
ao seu projeto de salvação. Em 
seguida, o autor identifica este 
amor ao mundo a todo tipo 
de concupiscência seja da car-
ne, dos olhos e a da ostentação 
da riqueza. Vale lembrar que a 
concupiscência aqui mencio-
nada trata-se do descontrole 
das paixões desordenadas que 
escravizam o ser humano e o 
impede de amar verdadeira-
mente. Nesses versículos, João 
conclui convidando não so-
mente os jovens, mas a todos 
nós a fazer sempre a vontade 
de Deus para assim permane-
cermos em Deus para sempre 
(cf. 1Jo 2,17b).

JORNAL PASTORAL: 
Como os agentes de pasto-
ral, animadores de comuni-
dades, catequistas e demais 
cristãos leigos e leigas po-
dem estudar essa carta?

MONS. DANIVAL: Bom, 
antes de tudo, promover um 
estudo do texto base que a 
CNBB lançou sobre a Pri-
meira Carta de João. Além 
disso, é necessário, promo-
ver leitura orante do texto 
desta Carta, que deve ser 
não somente lido, mas me-
ditado, rezado e partilhado 
em pequenos grupos. Em 
caso de dúvida quanto a in-
terpretação de alguma pas-
sagem, o próprio texto base 
ou outros subsídios trazem 
comentários para ajudar a 
compreender o texto. O im-
portante é fazer uma leitura 
sequenciada desta carta e de 
forma orante.
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Novos caminhos para a

No mês de 
outubro será 

realizado o Sí-
nodo para a 

Amazônia, no 
Vaticano. A ini-

ciativa pretende 
identificar novos 

caminhos para 
evangelização 

no território 

“Cristo aponta para a Ama-
zônia”, disse o Papa Paulo VI, 
na década de 70, em mensagem 
de incentivo aos bispos reuni-
dos no Encontro da Igreja na 
Amazônia, em Santarém (PA). 
Tal frase se atualiza no contex-
to do Sínodo para a Amazônia, 
que será realizado em outubro 
de 2019, no Vaticano. Convo-
cada pelo Papa Francisco, essa 
assembleia sinodal tem como 
temática principal “Amazônia: 
novos caminhos para a Igreja 
e para uma Ecologia Integral”.

Segundo Francisco, “o ob-
jetivo principal desta convoca-
ção é identificar novos cami-
nhos para a evangelização da-
quela porção do Povo de Deus, 
especialmente dos indígenas, 
frequentemente esquecidos e 
sem perspectivas de um futuro 

sereno, também por causa da 
crise da Floresta Amazônica, 
pulmão de capital importância 
para nosso planeta”.

Após o anúncio da reali-
zação do Sínodo, no dia 15 de 
outubro de 2017, foi iniciado 
um processo de escuta sinodal 
que começou na própria Re-
gião Amazônica com a visita 
do Papa Francisco a Puerto 
Maldonado, em 19 de janeiro 
de 2018. Desse processo de es-
cuta das comunidades amazô-
nicas nasceu o Instrumentum 
Laboris, Documento Prepara-
tório para o Sínodo. Dividido 
em três partes, esse material foi  
elaborado por uma equipe de 
assessores e foi aprovado pelo 
Vaticano em abril deste ano, 
quando houve a primeira reu-
nião do Conselho Pré-Sinodal. 

A primeira parte, o ver-
-escutar, se intitula “A voz da 
Amazônia”, e tem a finalidade 
de apresentar a realidade do 
território e de seus povos. Na 
segunda parte, “Ecologia in-
tegral: o clamor da terra e dos 
pobres”, aborda-se a problemá-
tica ecológica e pastoral e na 
terceira parte, “Igreja profética 
na Amazônia: desafios e espe-
ranças”, a problemática eclesio-
lógica e pastoral.

"

Igreja na Amazônia

A Amazônia
O território da Amazô-

nia abrange nove países: uma 
parte do Brasil, Bolívia, Peru, 
Equador, Colômbia, Venezue-
la, Guiana, Suriname e Guiana 
Francesa, em uma extensão 
de 7,8 milhões de quilôme-
tros quadrados, no coração da 
América do Sul. As florestas 
amazônicas cobrem aproxima-
damente 5,3 milhões de km², 
o que representa 40% da área 
de florestas tropicais do globo. 
Geologicamente, o território 
amazônico contém uma das 
biosferas mais ricas e complexas 
do planeta. A superabundância 
natural de água, calor e umida-
de faz com que os ecossistemas 
da Amazônia abriguem cerca 
de 10 a 15% da biodiversidade 
terrestre, armazenando todos 
os anos de 150 a 200 bilhões de 
toneladas de carbono.

 Apesar de toda essa ri-

queza natural, o documento 
preparatório para o Sínodo 
afirma que “a Amazônia cla-
ma por uma resposta concre-
ta e reconciliadora”. Segundo 
o texto, “a vida na Amazônia 
está ameaçada pela destruição 
e exploração ambiental, pela 
violação sistemática dos direitos 
humanos elementares da po-
pulação amazônica. De modo 
especial a violação dos direitos 
dos povos originários, como 
o direito ao território, à auto-
determinação, à demarcação 
dos territórios e à consulta e ao  
consentimento prévios”.

 Segundo o bispo emérito 
da Prelazia do Xingu e vice-
-presidente da Rede Eclesial 
Pan-Amazônica (Repam), 
Dom Erwin Krautler, os povos 
da Amazônia, tanto nas cidades 
como no campo, se sentem até 
hoje como brasileiros de segun-

da categoria. “A Amazônia, em-
bora comporte quase 60% do 
território nacional, é pelo resto 
do Brasil vista como província, 
do jeito como o Brasil em tem-
pos idos foi província de Lisboa 
no sentido de só valer o que ela 
contém em riquezas naturais 
no solo e subsolo. A Amazônia 
é província madeireira, minera-
dora, última fronteira agrícola 
para expandir o agronegócio 
até os confins deste delicado e 
complexo ecossistema, único 
desta magnitude em todo o pla-
neta”, disse.

Dom Erwin ressalta que nos 

últimos anos a “província“ rece-
beu mais um rótulo, que sem 
dúvida é o título mais desastro-
so, pois implica na sua destrui-
ção programada. “São inúme-
ras as hidrelétricas já implanta-
das ou ainda projetadas para os 
próximos anos. A Amazônia é 
declarada a província ‘energé-
tica’ do país. Sob a alegação de 
captar energia limpa se esconde 
a verdade de que florestas su-
cumbem, mais áreas são inun-
dadas, milhares de famílias ex-
pulsas de suas terras ancestrais, 
mais aldeias indígenas direta-
mente afetadas. ‘A Amazônia 

A vida na 
Amazônia 

está amea-
çada pela 

destruição e 
exploração 
ambiental

Documento Preparatório 
para o Sínodo



3| Setembro 2019 Arquidiocese de Mariana| Comunhão e participação 5

Para o Papa 
Francisco  a 

ecologia 'hu-
mana' expressa 

que nós não 
estamos em 

cima do mun-
do, mas faze-

mos parte dele 
e nem sequer 
sobrevivería-

mos sem o 
mundo ao qual 

pertencemos
Dom Erwin Krautler

Novos caminhos para a
Igreja na Amazônia

é nossa’ é o mote em voga, de 
certo modo até grotesco frente 
às empresas estrangeiras que se 
estabeleceram com o aval dos 
diversos governos brasileiros. 
Estas há muito tempo se sen-
tem donas da Amazônia e ex-
ploram solo e subsolo e a mão-
-de-obra barata. A maior parte 
das atividades econômicas está 
voltada para interesses de países 
que têm legislação muitíssimo 
mais severa que a nossa em 
relação à preservação do meio  
ambiente”, explicou.

Ao sublinhar sobre os po-
vos da Amazônia, Dom Erwin 
afirma que eles não recebem 
nada em troca. “Os povos da 
Amazônia só recebem miga-
lhas. Veja-se nossas escolas com 
infraestruturas péssimas. A as-
sistência médica é insuficiente, 
nossos hospitais superlotados e 
em parte mal aparelhados. Ci-
dadãos e cidadãs com doenças 
graves esperam às vezes sema-
nas e meses para conseguir um 
leito. Muitos morrem antes da 
data marcada para um trata-
mento hospitalar. A criminali-
dade aumentou enormemente, 
de um lado por falta de pers-
pectivas para a juventude que 

cai na sarjeta da droga e delin-
quência, e de outro lado pela se-
gurança pública mal aparelhada 
e escassa”, contou o bispo.

O vice-presidente da Re-
pam destaca  também que a 
infraestrutura nas cidades ama-
zônicas deixa muito a desejar. 
“Esgoto a céu aberto e falta de 
água tratada causam graves en-
fermidades. As nossas estradas 
são mal conservadas. A Transa-
mazônica, no Pará, que ostenta 
o título orgulhoso de “BR-230”, 
só está asfaltada no trecho que 
interessa à Belo Monte. O povo 
que vive em outra parte ou nas 
vicinais que se dane. Essa rodo-
via foi aberta há quase 50 anos. 
Serve para levar os produtos da 
região para os portos a fim de 
serem exportados, mas não traz 
nada de volta para a população 
local. Até no exterior é conheci-
da a calamidade de centenas de 
caminhões atolados até o talo 
na época das chuvas. Há aldeias 
em péssimas condições. Indíge-
nas entregues à própria sorte. 
Seus territórios são invadidos, 
suas madeiras roubadas. Sobre 
a catástrofe dos incêndios não 
preciso falar. O mundo inteiro 
ficou estarrecido olhando para 

Amazônia incendiada”, disse.
O bispo pontua que “a 

‘voz’ da Amazônia se trans-
formou em grito desesperado, 
em clamor da destruição, em 
brado da floresta arrasada e 
dos uivos de animais que não 
conseguem escapar do fogo e  
morrem queimados”.

Diante desse cenário tão 
desafiador e na certeza de que 
Cristo convida todos à conver-
são, o Documento de Trabalho 
para o Sínodo destaca a neces-
sidade de uma conversão Eco-
lógica Integral. “A conversão 
deve ter os mesmos níveis de 
concretização: pessoal, social 
e estrutural, tendo em conta as 
diferenciadas dimensões de re-
lacionalidade. Trata-se de uma 
‘conversão íntegra da pessoa’, 
que brota do coração e se abre 
a uma ‘conversão comunitária’, 
reconhecendo seus vínculos 
sociais e ambientais, ou seja, 
uma ‘conversão ecológica’ (cf. 
LS, 216-221). Esta conversão 
implica o reconhecimento da 
cumplicidade pessoal e social 
nas estruturas de pecado, des-
mascarando as ideologias que 
justificam um estilo de vida 
que agride a criação. Ouvem-
-se frequentemente histórias 
que justificam gestos destrui-
dores de grupos de poder que 
exploram a natureza, exercem 
um domínio despótico sobre 
seus habitantes (cf. LS, 56 e 
200) e ignoram o grito de dor 
da terra e dos pobres (cf. LS, 
49)”, sublinha o texto.

Segundo Dom Erwin, para 
pensar na ecologia integral é 
preciso pensar também nos 
dois aspectos em que ela se des-
dobra. “Quando, em abril de 
2014, tive a felicidade de ser re-

Ecologia Integral
“O anúncio de Jesus Cris-

to e a realização de um en-
contro profundo com Ele, 
através da conversão e da vi-
vência eclesial da fé, supõem 
uma Igreja hospitaleira e 
missionária que se encarna 
nas culturas. Ela deve recor-
dar-se dos passos que foram 
dados para enfrentar os te-
mas desafiadores da centrali-
dade do querigma e da mis-
são no âmbito amazônico. 
Este paradigma da ação ecle-
sial inspira os ministérios, a 
catequese, a liturgia e a pasto-
ral social, tanto na área rural 
como urbana”. Assim começa 
a terceira parte do documen-
to de trabalho do Sínodo, 
que propõe novos cami-
nhos para uma Igreja com o  
rosto Amazônico.

Para a secretária executiva 
da Repam, irmã Maria Irene 
Lopes dos Santos, os novos 
caminhos de evangelização 
na Amazônia devem ser cons-
truídos em diálogo com os 
povos. “O rosto de uma Igreja 
Amazônica é o rosto do povo 
que ali vive. Indígenas, qui-
lombolas, ribeirinhos, atin-
gidos por grandes projetos, 
moradores das periferias, são 
alguns dos tantos rostos que 
dão vida à Igreja que se esta-
belece nesse chão. Rostos que 
trazem histórias de resistência, 
de luta, de compromisso com 
o Evangelho, de partilha, de 

Um caminho de diálogo
cuidado com a natureza, de 
valorização da cultura e da his-
tória, que dá voz aos pequenos, 
valoriza a juventude e a mulher 
e que escuta os clamores dos 
mais vulneráveis. Muitas histó-
rias, experiências, vidas que se 
entrelaçam e dão rosto a essa 
Igreja que se faz no diálogo e 
na partilha”, salientou.

Irmã Maria Irene afirmou 
que o Sínodo para a Amazônia 
é um Sínodo que se propõe a 
discutir questões pastorais, so-
bre os novos caminhos para a 
Igreja e para a Ecologia Inte-
gral. “A principal intenção do 
Sínodo é nos ajudar a repensar 
a presença e a atuação da Igreja 
naquele território, reconhe-
cendo a presença e a história 
já construídas, mas dando 
passos que possam ser signifi-
cativos ao olhar para o tempo 
presente. Entretanto, não po-
demos esquecer que o Sínodo, 
como o próprio Papa Francis-
co tem dito, é  ‘filho da Lau-
dato Si‘. Por isso precisamos, 
ao tratar da vida das pessoas e 
da Igreja da Amazônia, olhar 
para tudo o que a envolve,  
pois tudo está  interligado”,  fi-
nalizou irmã Maria Irene.  

Após a realização do Sí-
nodo, o Papa irá emitir um 
documento chamado Exor-
tação Apostólica, no qual 
resume e aprova as princi-
pais conclusões dos bispos  
durante as assembleias.

cebido em audiência particular 
pelo Papa Francisco falei logi-
camente da situação da Ama-
zônia. Aí ele me confidenciou 
que estava trabalhando numa 
Encíclica sobre a Ecologia e 
acrescentou: ‘Ecologia Huma-
na!’. Com isso queria se distan-
ciar logo de uma ecologia em 
que nós, seres humanos, nos 
consideramos administrado-
res plenipotenciários sobre o 
mundo. Para o Papa Francisco 
a ecologia ‘humana’ expressa 
que nós não estamos em cima 
do mundo, mas fazemos parte 
dele e nem sequer sobrevive-
ríamos sem o mundo ao qual 
pertencemos. ‘Tudo está inter-
ligado’. O Papa fala na Encíclica 
Laudato Sì de uma ‘ecologia in-
tegral, que inclua claramente as 
dimensões humanas e sociais’ 
(LS 137). Estas duas dimensões 
são indissoluvelmente ligadas à 
questão ambiental”, explicou.

O bispo acrescenta que o 
segundo aspecto da Ecologia 
Integral é a oposição irrestrita 
à visão que o sistema capitalista 
prega. “Tudo que existe neste 
mundo tem preço, é merca-
doria, se pode comprar e se 
pode vender. Até os seres hu-
manos são avaliados pelo que 
produzem e não pelo que são. 
Aí nossa visão cristã é outra. O 
homem e a mulher valem pelo 
que são e não pelo que fazem. 
E o mundo é o espaço em que 

vivemos, em que nos desenvol-
vemos, onde queremos viver 
em harmonia com nossos se-
melhantes e nos relacionamos 
com Deus e com a natureza, a 
flora e a fauna. Especialmente 
para os povos indígenas es-
tão umbilicalmente ligados ao 
chão de sua vida, de seus ritos e 
mitos, de suas danças e rituais, 
de suas tradições e crenças. 
Ecologia Integral diz respei-
to ao mundo como espaço de 
vida, como nosso lar”, disse 
Dom Erwin.

Dom Erwin ressalta que o 
Instrumentum Laboris é fruto 
da escuta dos povos, solicitada 
pelo Papa. “Ele não queria uma 
análise acadêmica da conjun-
tura social, política, cultural e 
ambiental. Queria ouvir o Povo. 
Assim a base e o pano de fun-
do do Instrumento de Trabalho 

são pelo menos 87.000 pessoas 
que se manifestaram, de to-
dos os substratos e segmentos 
da sociedade: povos indíge-
nas, ribeirinhos, quilombolas, 
povos do campo e da cidade. 
Não foram os bispos os auto-
res das respostas. Foi o povo da  
base!”, afirmou.

Vice-presidente da Rede 
Eclesial Pan-amazônica

"
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Sentido litúrgico
Reunimos em comunidade não simplesmente 

para estarmos juntos, mas para celebrar nossa fé, que 
é dom de intimidade com Deus e libertação de nos-
sas faltas e pecados. A fé celebrada nos permite ver a 
realidade com um novo olhar, próprio daqueles que 
depositam todas as suas esperanças no Senhor. Neste 
mês de outubro celebramos o mês missionário extra-
ordinário com o tema:“Batizados e enviados: a Igreja 
de Cristo em missão no mundo!” Celebremos nossa 
fé!

Liturgia da Palavra
Na Palavra de Deus proposta para nós neste dia 

somos levados a aprofundar nossa fé enquanto ca-
minho de salvação, que nos leva à radicalidade do 
caminho do Reino de Deus. Que esta Palavra nos 
ajude a tomarmos uma atitude correta: na humil-
dade e pequenez, acolher com gratidão os dons de 
Deus e a entregar-nos confiantes nas Suas mãos.

Sugestões
- Fazer um acolhimento afetuoso, espontâneo e ale-

gre às pessoas que vão chegando, para que, ao se unir, 
a assembleia seja, na verdade, uma família de irmãos. 
Bom seria se quem preside e toda a equipe de celebra-
ção pudessem acolher e saudar as pessoas na porta da 
entrada, criando um clima de fraterna convivência na 
comunidade de fé.

- Acolher o cartaz do mês missionário sendo trazi-
do pelos agentes da Pastoral do Batismo e grupos mis-
sionários presentes na comunidade. Pode-se também 
introduzir imagens ou estampas de Santa Terezinha 
do Menino Jesus e São Francisco Xavier, padroeiros da 
missão. Rezar a oração missionária com a abertura do 
mês missionário.

- Recordar que no dia 12 de outubro celebra-se 
Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Assu-
mir o compromisso de rezar durante a semana pelo 
bem estar e pela paz do povo brasileiro.

- A resposta das preces pode ser: “Senhor, aumenta a 
nossa fé!” ou “Senhor, fazei crescer e amadurecer nossa fé!”

- Ao final distribuir uma semente, recordando que a 
nossa fé deve ser semeada e cuidada a fim de que cresça 
e produza frutos. Assim nos tornamos missionários.

27° D0mingo do Tempo Comum

28° Domingo do Tempo Comum
13/10

6

Vamos celebrar!

Acesse a liturgia de outros dias na seção "Preparação Litúrgica" no site da Arquidiocese.

06/10 Sentido litúrgico
Neste mês missionário extraordinário somos 

convidados a aprofundar em nossa fé — palavra 
pequenina, mas que tem um poder muito grande, 
pois a fé é confiar em Deus sem reservas. Cristo 
nos convida: Levanta-te! É tempo de sair e teste-
munhar nossa fé porque, no batismo, tornamo-
-nos discípulos de Jesus, e devemos assumir a mis-
são de anunciar e testemunhar a alegria de sermos 
cristãos católicos.

Liturgia da Palavra
Deus intervém na história de forma generosa 

porque tudo é dom gratuito dEle, até mesmo a nos-
sa fé. Na humildade e simplicidade conseguimos 
compreender o desígnio de Deus para cada um de 
nós. Façamos da nossa escuta da Palavra de Deus 
hoje uma oportunidade de voltarmo-nos para o 
Senhor e agradecermos por nos salvar a cada dia.

Sugestões
- Na procissão de entrada introduzir símbolos 

que lembrem a missão da Igreja, como a bíblia, 
cajado, sandálias, globo terrestre, tendo à frente, a 
carta do mês missionário.

- O ato penitencial seja feito com aspersão re-
cordando que o nosso batismo deve ser sempre 
lembrado como processo de conversão para que a 
nossa vida comunique a beleza da fé.

- Na bênção final motivar a comunidade a assu-
mir com maior entusiasmo sua vocação missioná-
ria dentro e fora da Igreja. Assim se realiza o envio 
de cada um para a missão no dia a dia da vida.

- Distribuir os envelopes da campanha missio-
nária que e explicar a finalidade desta coleta, que 
será feita no próximo domingo.

Cor litúrgica: Verde
2Rs 5, 14-17 / Sl 97 / 2 Tm 2, 8-13 / 

Lc 17, 11-19

Cor litúrgica: verde
Hab 1, 2-3:2,2-4 / Sl 94 / 2Tm 

1,6-8.13-14 / Lc 17, 5-10

Sentido litúrgico
 A liturgia de hoje convida-nos a manter com 

Deus uma relação estreita, uma comunhão ínti-
ma, um diálogo insistente: só dessa forma será 
possível àquele que crê aceitar os projetos de 
Deus, compreender os seus silêncios, acreditar 
no seu amor. Hoje celebramos o Dia Mundial das 
Missões. Rezemos por cada um de nós, batizados 
e missionários, mas também por tantos homens e 
mulheres que saem de suas realidades para levar 
o Evangelho à lugares e pessoas desconhecidas.

Liturgia da Palavra
Ouçamos a Palavra de coração despojado, 

aberto e disponível para que apresentemos nosso 
íntimo a Deus a fim de que sirvamos e doemo-nos 
num amor absoluto às pessoas. Escutemos com 
fervor e humildade o que Deus tem a nos dizer.

Sugestões
-  Após a homilia fazer um momento de silên-

cio para que a Palavra de Deus possa “germinar” 
em nossos corações.

- Rezar as preces sugeridas para o mês missio-
nário. Encerrar com a oração missionária.

- No ofertório trazer os dons do pão e do vinho 
e os nomes dos cinco continentes com suas res-
pectivas cores: branca – Europa; verde – África; 
vermelha – América; azul – Oceania; amarela – 
Ásia. Colocar próximo ao espaço preparado com 
o cartaz do mês missionário.

- Explicar que a coleta missionária será rever-
tida aos trabalhos missionários em diversos luga-
res e realidades.

29° D0mingo do Tempo Comum

20/10
Cor litúrgica: Verde

Êx 17, 8-13 / Sl 120 / 2 Tm 3, 14-
4,2 / Lc 18, 1-8
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Sentido litúrgico
Hoje somos convidados a voltar mais uma vez 

para a oração. Essa súplica chega diretamente ao 
coração de Deus, pois Deus ouve o clamor do fra-
co, do pobre, do oprimido, do perseguido e do 
marginalizado. Ao celebrarmos em comunidade,  
fazemos uma grande oração a Deus, não mais so-
litária, mas juntos àqueles que vivem e partilham 
a mesma fé. 

Liturgia da Palavra
Em um coração orgulhoso e arrogante, cheio 

de si mesmo, a Palavra de Deus não encontra 
acolhida. Deus fala aos pequenos, humildes e 
simples porque se permitem viver conduzidos 
por ela e faz disso sua segurança, força e alegria. 

Sugestões
- Preparar um ambiente agradável, a fim de 

que a celebração aconteça da melhor maneira 
possível. Ministros, leitores, grupo de acolhida e 
música sintonizados para celebrar bem. Para isso 
é bom que a equipe de liturgia prepare um roteiro 
e que o celebrante e os demais envolvidos direta-
mente na celebração tenham acesso.

- No Ato Penitencial motivar para que no mo-
mento de silêncio se faça a revisão interior para 
não cair no julgamento do seu próximo. 

- No pós comunhão motivar um momento de 
oração recordando que somos pecadores, mas 
que pela Eucaristia o Senhor tem piedade de nós!

Pe. Geraldo Trindade
Pároco da Paróquia São José, 

em Pedra Bonita, MG

27/10
30° D0mingo do Tempo Comum

7

Vamos celebrar!

Acesse a liturgia de outros dias na seção "Preparação Litúrgica" no site da Arquidiocese.

Verde litúrgica: Verde
Eclo 35,15b-17.20-22a / Sl 33 / 
2 Tm 4,6-8.16-18 / Lc 18, 9-14
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Sentido litúrgico
 A liturgia de hoje convida-nos a manter com 

Deus uma relação estreita, uma comunhão ínti-
ma, um diálogo insistente: só dessa forma será 
possível àquele que crê aceitar os projetos de 
Deus, compreender os seus silêncios, acreditar 
no seu amor. Hoje celebramos o Dia Mundial das 
Missões. Rezemos por cada um de nós, batizados 
e missionários, mas também por tantos homens e 
mulheres que saem de suas realidades para levar 
o Evangelho à lugares e pessoas desconhecidas.

Liturgia da Palavra
Ouçamos a Palavra de coração despojado, 

aberto e disponível para que apresentemos nosso 
íntimo a Deus a fim de que sirvamos e doemo-nos 
num amor absoluto às pessoas. Escutemos com 
fervor e humildade o que Deus tem a nos dizer.

Sugestões
-  Após a homilia fazer um momento de silên-

cio para que a Palavra de Deus possa “germinar” 
em nossos corações.

- Rezar as preces sugeridas para o mês missio-
nário. Encerrar com a oração missionária.

- No ofertório trazer os dons do pão e do vinho 
e os nomes dos cinco continentes com suas res-
pectivas cores: branca – Europa; verde – África; 
vermelha – América; azul – Oceania; amarela – 
Ásia. Colocar próximo ao espaço preparado com 
o cartaz do mês missionário.

- Explicar que a coleta missionária será rever-
tida aos trabalhos missionários em diversos luga-
res e realidades.

29° D0mingo do Tempo Comum

20/10
Cor litúrgica: Verde

Êx 17, 8-13 / Sl 120 / 2 Tm 3, 14-
4,2 / Lc 18, 1-8

“Senhor eternamente cantarei o vos-
so amor” (Sl 89). O Desejo do Salmista 
é elevar a Deus um cântico de louvor, 
expressão mais sublime de seu amor e 
respeito para com Deus. A música sem-
pre foi um instrumento que ultrapassa 
as barreiras da razão, tornando-se assim 
capaz de nos ligar diretamente ao trans-
cendente. É instrumento valioso tam-
bém para o culto cristão, mais específi-
co para as funções litúrgicas que todo o 
povo sacerdotal é chamado a realizar. 

“É desejo ardente da mãe Igreja que 
todos os fiéis cheguem àquela plena, 
consciente e ativa participação na cele-
bração litúrgica que a própria natureza 
da liturgia exige e à qual o povo cristão 
‘raça escolhida, sacerdócio real, nação 
santa, povo adquirido’, tem direito e 
obrigação, por força do batismo (SC 
14). Nesse prisma se encontra a músi-
ca e o canto litúrgico, meios pelos quais 
todos podemos, também, alcançar essa 
participação no Mistério de Cristo. 

O capítulo VI da Sacrosanctum 
Concilium aborda de forma profunda 
e direta o tema da música sacra, res-
saltando seu estimado valor para ação 
litúrgica, pois “o canto sagrado, inti-
mamente unido com o texto, constitui 
parte necessária ou integrante da litur-
gia solene”( SC 112). O canto e música 
litúrgica bebem das fontes da Palavra, 
da Patrística, da Tradição e do Magisté-
rio Católico e tem por missão guardar o 
tesouro da fé recebido pelos apóstolos, 
testemunhas oculares do grande Misté-
rio da fé: Paixão, Morte e Ressurreição 
de Jesus Cristo. 

A música que cantamos na Igreja 
não é como as de outros lugares. Ela 
constitui uma ação ritual, funcional, 
pois tem a missão de evidenciar aquilo 
que se celebra no altar. A música litúr-
gica tem função mistagógica, ou seja, 
nos conduz para dentro do Mistério de 
Pascal de Cristo, por isso está sujeita às 
normas da liturgia.  

No ano de 2018, com o Encontro 
Arquidiocesano de Liturgia, iniciamos 
o trabalho de estudo sobre esse tema tão 
importante para nossas comunidades 
eclesiais. É desejo continuarmos apro-
fundando nosso conhecimento acerca 
da música litúrgica. Esse espaço em 
nosso Jornal Pastoral será de oportuni-
dade de estudo e reflexão, por isso, con-
vidamos a todos para juntos caminhar-
mos no que se refere à Sagrada Liturgia. 

A música e o 
canto litúrgico I

Liturgia

Pe. Lucas Germano de Azevedo
Assessor Arq. para a Dimensão Litúrgica
Vigário Paroquial da Paróquia N. Srª. da  

Assunção, em Mariana , MG
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“Eu vi o sofrimento do meu povo, Eu 
ouvi o seu clamor e desci para libertá-lo” 
(Ex3). Íamos subindo o Rio Negro. Há 
50 km de Manaus,  ilustrando a discus-
são sobre as omissões da Igreja, alguém 
aponta para um povoado de umas 150 
famílias. “Conheci bem aquela comu-
nidade. Ali eram todos católicos. Mas 
houve mudança de padre na Paróquia. 
O que assumiu, desconheceu a comuni-
dade. Hoje são todos evangélicos”. 

A Igreja vê a aflição e ouve o clamor 
do povo, mas, nem sempre “desce” para 
socorrê-lo. O fascínio da cidade grande, 
a falta de planejamento, de sonho, de 
ardor missionário faz com que líderes 
da Igreja se limitem a fazer o mínimo 
pelo povo. E, às vezes, nada com o povo, 
que morre por falta de conhecimento 
(cf. Os 4,6). É lamentável que o projeto 
Igrejas irmãs continue engatinhando. 
A concentração de agentes evangeli-
zadores ordenados ou consagrados 
continua nos grandes centros urbanos.
Ainda bem que alguns heróis e heroínas 
embrenham pelas matas amazônicas, 
passando semanas dentro de um barco 
fazendo desobrigas. Ainda desobrigas!?

Uma Igreja que não se torna sujeito 
de sua ação missionária atrofia. A par-
tir da realidade da Igreja na Amazônia, 
chegou-se à conclusão: não basta sair 
daqui; é preciso sair de si. Não basta 
ir. Precisa-se de um projeto atualizado, 
construído e executado com um amor 
apaixonado pelo povo. Não convém fa-
zer do povo “um coitadinho”. Tudo pode 
ser melhor quando a gente passar a ser 
agente, quando os “cristãos leigos e lei-
gas, (passarem a ser) verdadeiros sujei-
tos eclesiais e corresponsáveis pela nova 
evangelização, tanto na Igreja como no 
mundo” (Doc. 105, n. 2 – CNBB).

Será um grande sonho realizado, 
se muitos pais de família se tornarem 
padres. Mas, será maior a alegria se, 
ordenados ou não, homens e mulhe-
res da Amazônia se tornarem agen-
tes ardorosos pela causa do Reino. 
Homens e mulheres preparados, so-
nhadores e felizes em caminhar com 
seu povo na busca de uma meta: a 
plenitude em Cristo (cf. Ef 4,13).

Como pensar só em Eucaristia, se 
a fé nasce da Palavra de Deus (cf. Rm 
10,17)? E para anunciar a Palavra nin-
guém precisa de ordem de ninguém. 
E mais: a CNBB ensina que “ninguém 
deve se aproximar da mesa eucarística 
sem antes ter passado pela mesa da Pa-
lavra” (CNBB sobre a Eucaristia). Pen-
sar em Eucaristia sem formação é cor-
rer o risco de “jogar pérola aos porcos 
e coisas santas aos cães” (Mt 7,6).

A Igreja na Amazônia 
pede socorro

Opinião

Pe. Luiz Faustino dos Santos
Mariana, MG

No dia 14 de setem-
bro recordamos a data 
de falecimento de Dom 
José Mauro, bispo da 
diocese de Guaxupé, 
morto em um aciden-
te automobilístico em 
2006. Era também o bis-
po responsável pelo en-
tão Setor Juventude da 
Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil. 

Para milhares de jo-
vens inseridos em pas-
torais e movimentos 
eclesiais católicos nas 
várias partes do Bra-
sil, Dom José Mauro 
foi uma figura singular. 
Seu jeito simples, jo-
vial, próximo, atento, 
acolhedor fazia com 
que a relação entre ele e 
os jovens fosse leve, ho-
nesta e, acima, de tudo, 
amorosa e compassiva. 

O Catequista exerce 
um ministério essencial 
e relevante na vida e na 
História da Igreja: de fa-
zer ecoar a Palavra de 
Deus, auxiliando a famí-
lia na transmissão e ensi-
namento da fé. É alguém 
escolhido e consagrado 
por Deus, «Antes de for-
mar você no ventre de sua 
mãe, eu o conheci [...] eu 
o consagrei, para fazer de 
você profeta das nações» 
(Jr 1,5). É chamado a ser-
vir com preparo, amor e 
dedicação. Deus se utili-
za de diversos meios para 
falar ao coração daquele 
que Ele chama para esse 
ministério da Igreja.

A vocação do Cate-
quista se revela atenden-
do a esse chamado, que 
acontece na vida de cada 
um através de fatos, situa-
ções, necessidades, para 
assumir, verdadeiramen-
te o Batismo e anunciar 
com ardor, o Reino de 
Deus. É chamado a refle-
tir em seu rosto, a alegria, 

o entusiasmo, o encanta-
mento por Jesus Cristo e 
seu projeto de amor.

Relembrando as pa-
lavras do Papa Francisco 
por ocasião do II Con-
gresso Internacional de 
Catequese: “Penso sempre 
o catequista como aquele 
que se colocou a serviço 
da Palavra de Deus, que 
cotidianamente se ali-
menta dela para poder 
comunicá-la aos outros 
com eficácia e credibilida-
de. O catequista sabe que 
esta Palavra é «viva» (Hb 
4,12) porque é a regra da 

Catequista: encantador de pessoas Conversar sobre a fé com os jovens:

Testemunho que inspira nossa prática
Foi em seu período 

como bispo referencial 
que começou o pro-
cesso de elaboração do  
documento “Evangeliza-
ção da Juventude”. Con-
tando com uma equipe 
que envolvia jovens e 
assessores, provocou e 
suscitou um movimen-
to de escuta e atenção ao 
processo de evangeliza-
ção juvenil que culminou, 
já após a sua morte, com a 
aprovação unânime do do-
cumento de número 85 da 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil “Evange-
lização da Juventude. De-
safios e perspectivas”. 

Esse breve relato é 
importante de ser con-
siderado uma vez que o 
documento 85 é uma das 
fontes inspiradoras do 
nosso Projeto Arquidio-
cesano de Evangeliza-
ção da Juventude (PAE-
JU). Na construção de 
tal projeto, a equipe 

responsável cuidou de 
que o texto final esti-
vesse em sintonia com 
o que contém o referi-
do documento. É neste 
documento que há uma 
das expressões mais 
fortes e bonitas que já 
li: “Considerar o jovem 
como lugar teológico é 
acolher a voz de Deus 
que fala por ele. A no-
vidade que a cultura 
juvenil nos apresenta 
neste momento, portan-
to, é sua Teologia, isto 
é, o discurso que Deus 
nos faz através da ju-
ventude. De fato, Deus 
nos fala pelo jovem. O 
jovem, nesta perspecti-
va, é uma realidade teo-
lógica que precisamos 
aprender a ler e a des-
velar.” (Doc. 85, nº 80). 

Para uma evange-
lização verdadeira e 
evangélica da juventude 
há que se ter consciên-
cia de tal afirmação. 

Para além disso, há que 
se ter também pessoas, 
leigos e leigas, padres, 
bispos, que façam essa 
opção. Mais do que 
simplesmente falar à 
juventude, é importante 
ouvir o que Deus tem a 
nos dizer através dela. 

Dom José Mauro 
foi uma dessas pessoas. 
Soube com carinho e 
afeto ouvir e acolher a 
voz juvenil. No acam-
pamento da juventude, 
realizado em 2005 em 
Ipatinga por ocasião 
do 11º Encontro Inte-
reclesial das Comuni-
dades Eclesiais de Base 
afirmou que “o mundo 
novo vai ter que passar 
pelo coração generoso 
e pela capacidade de 
luta da nossa juventu-
de do Brasil.” Seja seu 
testemunho inspiração 
para colocarmos em 
prática em nossas co-
munidades o PAEJU.

fé da Igreja. O catequista, 
consequentemente, não 
pode se esquecer, sobre-
tudo, hoje, numcontexto 
de indiferença religiosa, 
que a sua palavra é sem-
pre um primeiro anún-
cio.” Assim, o Catequis-
ta é uma pessoa de fé e 
profunda espiritualidade, 
que fez e faz experiência 
pessoal e íntima com Je-
sus. É aquele que vive os 
sacramentos, especial-
mente a Eucaristia. O 
Espírito Santo fortalece 
sua vida. E a intercessão 
materna de Maria o auxi-

lia a servir com coragem,  
ardor e esperança.

A experiência de 
Deus é a base do seu tes-
temunho, que é a base 
da Catequese, pois, “o 
homem contemporâneo 
escuta com melhor boa 
vontade as testemunhas 
do que os mestres, ou en-
tão, se escutam os mes-
tres, é porque eles são 
testemunhas”(EN 41). É 
tarefa do Catequista en-
cantar as pessoas e mos-
trar a alegria de viver o 
Evangelho. O Catequista 
é um pedagogo de Deus.

Mônica Morais  e  
Cláudia  Cristino 

Representantes da Catequese 

Pe. Wander Torres Costa
Pároco da P.  N. Srª de Nazaré,  

em Cachoeira do Campo, 
Ouro Preto, MG

AILTON ADRIANO
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Mons. Luiz Antônio R. Costa
Vigário Geral

Pároco da Paróquia 
São Gonçalo do Amarante, 

em Catas Altas da Noruega, MG

Não poder falar de 
suas dúvidas sobre Deus 
ou sobre a religião pre-
judica a fé dos jovens. O 
FullerYouthInstitute, insti-
tuição cristã dos Estados 
Unidos, realizou uma pes-
quisa onde acompanhou 
500 jovens durante um 
triênio. Esses 500 jovens 
eram cristãos praticantes, 
de 18 a 21 anos,  a maior 
parte deles estava em seus 
primeiros anos  de univer-
sidade.  Uma das desco-
bertas dessa pesquisa foi 
constatar que 7 em cada 10 
jovens, apesar de pratican-
tes frequentes na Igreja, 
tinham grandes dúvidas 
ou  sérias dificuldades re-
ferentes à fé. Todavia, nem 
a metade desses jovens fa-
lava de suas dúvidas com 
um adulto ou com um 
amigo. Por outro lado, a 
pesquisa também revelou 
que  jovens que conversam 
frequentemente com seus 
pais e amigos sobre temas 
religiosos, sem excluir suas 
dúvidas, possuem uma fé 
mais madura e firme. 

O tóxico não são as dú-
vidas, mas o silêncio: "Não 
há dúvida de que o que é 
tóxico para a fé não são 
as dúvidas, mas o silên-
cio", afirmam Kara Powe-
ll e Steven Argue, ambos 
do Fuller Youth Institute. 
Powell y Argue confirmam 
o que outros estudos já 
indicavam: os jovens que 
frequentam a Igreja  es-
tão perdendo a capaci-
dade de conversar sobre 
a fé com os seus pais e 
com outros jovens. Rea-
lidade preocupante pois 
quando se perde a capa-
cidade de conversar sobre 
a fé, é iminente o risco de 
enfraquecê-la ou mesmo  
de perdê-la.

Nas entrevistas os pais 
disseram que lhes custa-
va muito falar da fé com 

" O silêncio 
transmite ao 
jovem a  im-
pressão de 

que, na vida 
real,  as coi-
sas de Deus 

são irrele-
vantes ou 

falsas

SEARA - RCC VIÇOSA

com certa regularidade.
Kara Powell pergun-

tou a seus filhos sobre o 
"sentir". Não foi um exa-
me de teologia, mas uma 
conversa vivencial, uma 
partilha. "Quando você 
se sente mais perto de 
Deus?", indagou. Um filho 
respondeu que é no silên-
cio e diante da natureza. 
Outro que é quando vai à 
igreja. A relação entre um 
coração jovem e Deus é 
algo muito belo e íntimo. 
Nos surpreendemos quan-
do jovens e adolescentes 
falam livremente sobre 
Deus e a fé, sem o risco de 
serem ridicularizados ou 
reprovados. O fundamen-
tal é estimulá-los a falar 
mediantes boas perguntas 
num espaço de liberdade, 
acolhida e interação. E isso 
tem faltado.

seus filhos porque tinham 
medo de dizer algo teolo-
gicamente errado. Ou te-
miam parecer ignorantes 
sobre muitos assuntos e, 
assim, enfraquecer ainda 
mais a fé dos seus filhos. 
Powell e Argue rebatem  
dizendo que "não precisa-
mos ser teólogos nem su-
percristãos para conversar 
com nossos filhos sobre a 
nossa fé". O diálogo é ne-
cessário. Por sua vez, o si-
lêncio é  muito mais noci-
vo do que uma inexatidão 
ou um erro teológico. O 
silêncio transmite ao jo-
vem a  impressão de que, 
na vida real,  as coisas 
de Deus são irrelevantes 

Conversar sobre a fé com os jovens:
quem se arrisca?

1- Você já experi-
mentou conversar com 
um adolescente ou jo-
vem sobre a fé? Como 

foi a experiência?

2- “O tóxico não 
são as dúvidas, mas o 
silêncio”, “não poder 
falar de suas dúvidas 

sobre Deus ou sobre a 
religião prejudica a fé 

dos jovens”. Como po-
demos criar esses espa-

ços de diálogo para os 
nossos jovens e adoles-

centes, visando o seu 
crescimento e amadu-

recimento na fé?

com seu grupo ou 
equipe pastoral

Para Refletir

ou falsas ou hipócritas ou 
complicadíssimas e estra-
nhas. Começar a falar da 
fé com adolescentes e jo-
vens é tão desafiante como 
começar a falar um novo 
idioma. O início pode ser 
árduo, mas rapidamente se 
dão grandes passos quan-
do existe empenho e boa 
vontade.  Os especialistas 
citados oferecem suges-
tões para lidarmos com 
essa realidade. Com esse 
artigo iniciamos a apre-
sentação de cada uma de-
las. Analisemos neste mês  
a primeira:

Criar espaços para 
conversar sobre a fé

Os pais, catequistas e 
educadores devem criar 

espaços para conversar 
com seus adolescentes so-
bre temas importantes, 
dentre eles a fé. Jamais 
usar da conversa somente 
para repreender ou listar 
as "coisas que você devia 
fazer e não faz”. O tom da 
conversa deve ser amigá-
vel e íntimo. Conversas 
nas quais se fala dos acon-
tecimentos, dos estudos, 
dos amigos, dos sonhos. 
E também de Deus.  Steve 
Argue conta que num des-
ses momentos perguntou a 
uma de suas filhas: “Diga-
-me algo que você imagina 
que eu creio, mas que você 
não crê”. Começou ali uma 
interessante e enriquece-
dora conversa sobre a fé, 
proveitosa para ambos. 
Para crescer na amiza-
de e na fé são necessárias 
conversas honestas feitas  
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Um dos Jubileus mais 
antigos do estado de Minas 
Gerais, o 233º jubileu do Se-
nhor Bom Jesus do Bacalhau, 
em Piranga (MG), na Região 
Centro, foi realizado nesse 
mês de agosto. Durante os 
quinze dias de programação, 
o clima de oração, devoção e 
peregrinação tomou conta do 
distrito, que acolheu romei-
ros,  seminaristas e religiosos.

“Fazendo um balanço do 
que foi o 233º jubileu do Bom 
Jesus, podemos dizer que, de 
fato, foi linda e expressiva a 
participação dos romeiros nas 
várias celebrações eucarísticas, 
preparadas sempre com muito 
gosto pelas comunidades da pa-
róquia e também a participação 
das romarias de outras paró-

Devoção e tradição marcaram Jubileu de Bacalhau

Pe. Edmar José da Silva
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

Pároco da Paróquia São Sebastião, em Itabirito, MG

Na Introdução das Novas Diretrizes Ge-
rais da Ação Evangelizadora da Igreja no Bra-
sil, o acento missionário aparece com muita 
evidência. A partir do mandato missionário 
de Jesus (Mc 16,15), o documento chama a 
atenção para a responsabilidade missionária 
de todos os cristãos. As Novas Diretrizes es-
tão estruturadas a partir da chamada Comu-
nidade Eclesial missionária, apresentada com 
a imagem da casa entendida como “lar”, lugar 
da acolhida, dos afetos, da proximidade, da 
solidariedade,do amor e da comunhão. Esta 
casa deve estar sempre de portas abertas para 
favorecer o duplo movimento evangelizador: 
entrar e sair. A comunidade eclesial missioná-
ria deve ser sustentada por quatro pilares, a 
saber: Palavra (iniciação à vida cristã e ani-
mação bíblica), Pão (liturgia e espiritualida-
de), Caridade (serviço à vida plena) e Ação 
missionária (estado permanente de missão). 

O primeiro capítulo intitulado “O anún-
cio do Evangelho de Jesus Cristo” nos recor-
da que a vida cristã nasce de uma profunda 
experiência de encontro pessoal com Jesus 
Cristo. É este encontro que provoca conver-
são, gera comunidade e impele o cristão a sair 
em missão. Nos recorda ainda que o Reino de 
Deus, que foi o centro da pregação de Jesus, 
é dom que deve ser acolhido, mas é também 
compromisso de cada batizado. 

Este capítulo enfatiza também que o mes-
mo Jesus que chama (“vinde”) é o que envia 
(“ide”), portanto, não há chamado sem com-
promisso missionário. Neste sentido, a igreja 
é a comunidade de discípulos (chamados) 
missionários (enviados) de Jesus Cristo e sua 
tarefa principal é anunciar o amor de Deus. 
Este anúncio deve ser feito com palavras, mas 
deve ser testemunhado e traduzido em obras 
e gestos concretos. Os gestos de amor e de 
solidariedade é que darão credibilidade para 
o anúncio e atrairão novas pessoas para Je-
sus Cristo: “Nisto conhecerão todos que sois 
meus discípulos: se tiverdes amor uns para 
com os outros” (Jo 13,35).

O capítulo I finaliza apresentando a cul-
tura urbana como um grande desafio para 
a missão da Igreja na atualidade. O estilo e 
a mentalidade dos ambientes urbanos (cul-
tura urbana) vão se espalhando para todos 
os recantos do Brasil, criando uma série de 
dificuldades para a evangelização. Por isso, a 
Igreja não pode ignorar este aspecto na sua 
tarefa de evangelizar. Os discípulos missio-
nários de hoje são chamados a escutar, ad-
mirar e compreender a mentalidade urbana 
cujas marcas são globais, mas ao mesmo 
tempo, diversificadas e plurais. Diante da 
massificação e do anonimato próprios da 
cultura urbana, a Igreja é chamada a investir 
na formação de pequenas comunidades ecle-
siais missionárias. Isso requer um processo  
urgente de conversão pastoral. 

Introdução e primeiro 
capítulo das DGAE

Visão pastoral Grito dos Excluídos: caminhada de profecia e luta

Um grito profético, um 
grito pela vida. Assim foi o 
25° Grito dos Excluídos e 
Excluídas realizado no dia 7 
de setembro, em Congonhas 
(MG). A caminhada deste 
ano, que reuniu centenas de 
pessoas, foi iniciada aos pés 
da Barragem Casa de Pedra, 
da CSN, no Bairro Residen-
cial, onde se fez memória às 
vítimas da tragédia de Ma-
riana e Brumadinho e refletiu 
sobre a realidade das barra-
gens e da vida dos atingidos.

“O Grito mostrou que sua 
prioridade foi envolver a pe-

riferia de Congonhas, o bair-
ro Residencial, a área atin-
gida pela barragem. O Grito 
serviu como um espaço de 
fortalecimento da participa-
ção popular. A escolha de se 
fazer no Bairro Residencial, 
perto da barragem, foi um de-
safio assumido, mas que teve 
todo o apoio da comunidade”, 
disse o padre Paulo Barbosa, 
pároco da Paróquia de Nossa 
Senhora da Conceição, em 
Congonhas.

Dentro da mística de aber-
tura algumas mudas foram 
plantadas à margem do rio 

que passa pela comunidade e 
a Folia de Reis cantou algu-
mas canções populares. Em 
seguida, todos participaram 
da missa e seguiram em cami-
nhada rumo ao Santuário do 
Bom Jesus, onde foi realizada 
a mística de encerramento. 

“Renovemos com este 
Grito nossas esperanças, 
nossas forças e nossas lu-
tas. Que nosso grito seja por 
amor pela vida, a vida em 
primeiro lugar”, disse o as-
sessor arquidiocesano da Di-
mensão Sociopolítica, padre  
Marcelo Santiago.

quias e cidades da arquidiocese 
e também de outros estados do 
país”, afirma o reitor do Santuá-
rio, padre Reginaldo Coelho.

Neste ano, além das ce-
lebrações religiosas no san-
tuário, também foi realizada 
a segunda edição do restau-
rante do Senhor Bom Jesus, 
iniciativa aplaudida pelos ro-
meiros que puderam fazer da 
peregrinação ao Santuário do 
Bom Jesus um momento fa-
miliar de oração, devoção e 
também de descanso.

Outro marco foi a iniciati-
va de se recolher assinaturas 
em prol da campanha pró-
-asfalto da estrada que liga a 
cidade de Piranga ao Santuá-
rio do Senhor Bom Jesus. A 
iniciativa pretende recolher 

assinaturas ao longo do Jubi-
leu. Segundo padre Reginal-
do Coelho, as assinaturas se-
rão direcionadas à Secretaria 
Estadual de Turismo.

História
Construído nas últimas 

décadas do século XVIII, o 
Santuário do Senhor Bom Je-
sus é um rico acervo colonial 
mineiro. Sua construção du-
rou cerca de seis décadas, mas 
desde 1708/1709, a pedido de 
seus moradores, já se fazia 
peregrinação àquela região. 
Devido ao período de chuvas 
no mês de novembro, o Jubi-
leu, iniciado oficialmente em 
1786, passou a ser feito no 
mês de agosto, fato que acon-
tece até os dias de hoje.

BRUNA SUDÁRIO
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O 32º Encontro Arquidiocesano-
das Comunidades Eclesiais de Base 
(CEBs) reuniu 78 participantes, en-
tre os dias 23 a 25 de agosto. O en-
contro foi realizado na casa de retiro 
São José, em São José do Triunfo, Pa-
róquia São Silvestre, em Viçosa. 

Padre Luiz Faustino, assessor do 
encontro, falou sobre o livro dos Atos 
dos Apóstolos, refletindo sobre as 3 
viagens missionárias de São Paulo. 
“A exposição do padre motivou a 
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Os assuntos e a metodologia da 27ª 
Assembleia Arquidiocesana de Pasto-
ral, agendada para os dias 22 e 23 de 
novembro, foram debatidos na reu-
nião do Conselho Arquidiocesano de 
Pastoral (CAP), no dia 23 de agosto, 
no Centro de Pastoral, em Mariana 
(MG). Segundo o coordenador arqui-
diocesano, padre Edmar José da Silva, 
a próxima assembleia terá caráter mais 
avaliativo do que propositivo.

As propostas para o Mês Missioná-
rio Extraordinário, que será celebrado 
em outubro, e para o Dia Mundial dos 
Pobres, celebrado em 17 de novembro 

CAP prepara Assembleia Arquidiocesana de Pastoral
de 2019, também foram apresentadas 
na reunião. Entre as ações pensadas 
para o mês missionário, destacam-se: 
abertura nas paróquias, promoção de 
vigília missionária e  envio da cruz 
missionária aos principais eventos 
da Arquidiocese. Para o Dia Mundial 
dos Pobres as propostas são: promo-
ção de uma coleta que será enviada à 
Cáritas diocesana para ser empregada 
nas necessidades mais urgentes dos 
pobres, dar visibilidade aos trabalhos 
sociais que existem nas paróquias e 
promover debates e discussões sobre 
as causas da pobreza.

GABRIELA SANTOS

BRUNA SUDÁRIO

Encontro Arquidiocesano de CEBs é realizado em Viçosa

Padres e diáconos participam de formação sobre canto e música litúrgica
Padres, diáconos e seminaristas 

do 4º ano de Teologia participaram 
de uma formação sobre canto e mú-
sica litúrgica, ministrada pelo Frei 
Joaquim Fonseca, na Região Norte, 
em Mariana, no dia 3 de setembro.  

Segundo o assessor arquidioce-
sano da Dimensão Litúrgica, padre 
Lucas Germano Azevedo, os princi-
pais pontos tratados na formação, a 
partir da reflexão do Concílio Vati-
cano II, foram eclesiológicos. 

“A Igreja, povo de Deus, é chamada 
a participar com maior intensidade da 
celebração do Mistério Pascal de Cris-
to. O povo sacerdotal celebra a Memó-

ria do Cordeiro ativamente. Dessa for-
ma se levanta o tema da música que as-
segura essa participação da assembleia 
litúrgica. Também foram tratados da 
base teológica tão necessária para um 
repertório que seja condizente com o 
mistério celebrado”, explicou.

Para ele, estudos como esse sempre 
promovem a comunhão. “Na comu-
nhão crescemos enquanto comuni-
dade de fé e Igreja a serviço do Reino. 
Ajuda a ver novos horizontes e formar 
cada vez melhor nossas comunidades. 
É importante ressaltar que a formação 
cristã, como um todo, é permanente. O 
conhecimento é sempre bem-vindo.”

AILTON ADRIANO

BRUNA SUDÁRIO

Três pessoas e duas instituições 
foram agraciadas com a Comenda 
Dom Luciano, no dia 27 de agos-
to, data do falecimento do Servo de 
Deus. Promovida pela Faculdade 
Dom Luciano Mendes, a outorga 
foi feita em Mariana pelo arcebispo, 
Dom Airton José dos Santos, e en-
cerrou a 2ª Semana Dom Luciano.

Ana Martins Godoy Pimenta, 
Hebe Maria Rôla dos Santos, So-
lange Ribeiro dos Santos, Conse-
lho Metropolitano de Ouro Preto 

da Sociedade São Vicente de Pau-
lo e Gráfica e Editora Dom Viçoso 
foram os homenageados desta 12ª 
edição. Jair Duarte Ferreira, geren-
te da Gráfica, agradeceu em nome 
dos cinco, destacando a importân-
cia desta homenagem gerar frutos e 
transmitir a mensagem essencial de 
seguir o modelo de Dom Luciano. 

Dom Airton lembrou aos home-
nageados que receber a Comenda 
é também uma missão para levar a 
mensagem de Dom Luciano adiante. 

Homenageados recebem Comenda Dom Luciano

Assembleia a reafirmar o conceito de 
CEBs, ficando evidente que elas são 
a 'Igreja em movimento', 'essência 
da Igreja', 'Igreja viva', 'célula estru-
turante da Igreja', enfim, o 'jeito nor-
mal de ser Igreja'", diz a carta resumo 
do evento.

O encontro refletiu o tema “Os 
desafios da Igreja em saída; em bus-
ca de vida plena para todos (as)” e o 
lema “Serás libertado pelo direito e 
pela Justiça”.
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Bruna Sudário 

Quem chega em Rio 
Melo, distrito da cidade de 
Rio Espera, na Região Cen-
tro, logo percebe as carac-
terísticas de um tradicio-
nal vilarejo do interior de 
Minas.  A praça em frente 
a igreja, a venda antiga, 
onde se encontra de tudo, 
o povo acolhedor repleto 
de história. O que as pes-
soas não sabem é que entre 
essas histórias passadas de 
pai para filho, uma delas se 
destaca e fortalece a devo-
ção popular. A história da 
devoção a Nossa Senhora 
dos Milagres. 

Não há registro da che-
gada da imagem na comuni-
dade de Rio Melo, que antes 
de ser distrito era conhecida 
por Ponte Alta. Mas, segun-
do relato de moradores, a de-
voção chegou junto com os 
tropeiros. “Conta-se que nos 
meados do século XIX, pas-
sando por aqui um tropeiro 
com destino a Capela Nova, 
cidade vizinha, em um pon-
to da estrada, denominado 
Arranca Touco, o animal que 
o conduzia assustou-se e saiu 
a galope com ele. O tropeiro 
não conseguiu dominar o 
animal, vindo a cair e fican-
do com o pé preso ao estri-
bo do arreio, e assim sendo 
arrastado pelo animal. Sem 
conseguir se soltar, ele gritou 
pedindo socorro a Nossa Se-
nhora dos Milagres, por ser 
português e em Portugal  a 
devoção a Nossa Senhora 
dos Milagres ser muito gran-
de naquela época. Ao pedir a 
intercessão, o animal parou 
de galopear imediatamente 
e assim o tropeiro conseguiu 
sair ileso do acidente”, relatou 
o morador de Rio Espera, 

Comunidade de Rio Melo, na Região Cen-
tro, passa de pai para filho a devoção a 

Nossa Senhora dos Milagres 

ARQUIVO DA COMUNIDADE

Senhora 

José Euzébio de Oliveira.
Segundo ele, passados 

alguns meses, o tropeiro 
retornou ao vilarejo tra-
zendo uma Imagem que 
veio de Portugal, que seria 
o Ícone de Nossa Senhora 
dos Milagres. “Mais tarde 
foi relatado que a Imagem 
de Nossa Senhora dos Mi-
lagres é um título devo-
cionário, sendo que ela se 
apresenta sobre vários Íco-
nes”, explicou. 

A imagem foi colocada 
em uma capelinha coberta 
com sapé, capela que exis-
tia na comunidade, e ali 
permaneceu durante mui-
tos anos, até ser construída 
a Igreja de Nossa Senhora 
dos Milagres, na qual se 
encontra até os dias de hoje 
a Imagem vinda de Portu-
gal no século XIX. 

A moradora da comu-
nidade, Gercilaine Maria 
Gonçalves Cruz, conta que 

igreja. Mesmo assim a mu-
dança foi realizada”, disse.

Milagre das pedras
Os moradores tam-

bém relatam que quando 
os pedreiros iniciaram a 
fundação para a constru-
ção da nova igreja, faltou 
pedras para fazer a base e 
outro milagre foi realizado. 
“Na época era difícil para 
conseguir as pedras, pois 
tinham que quebrá-las a 
poder da força braçal. Na 
região não havia nenhuma 
máquina para realizar este 
tipo de serviço, e assim os 
construtores ficaram preo-
cupados pensando como 
fariam para conseguir as 
pedras que faltavam. Ha-
via próximo a construção 
uma pedreira a beira do 
rio, porém, apenas uma pe-
dra enorme era a pedreira, 
a noite os moradores das 
proximidades foram acor-
dados com um grande es-
trondo vindo da pedreira. 
Ninguém sabe o motivo 
do barulho, mas, quando 

acordaram, os moradores 
foram surpreendidos com 
uma grande quantidade de 
pedras quebradas”, expli-
cou José Euzébio.

Eles transportaram as 
pedras em carros de bois 
até a obra da Igreja, as quais 
foram a conta exata para 
terminar a base que havia 
sido iniciada. “A devoção 
a Nossa Senhora dos Mi-
lagres é muito grande em 
nossa região e nas cidades 
vizinhas. São vários mila-
gres e graças alcançadas 
por aqueles que imploram 
por sua intercessão”, subli-
nhou José Euzébio.

A festa da padroeira
Todos os anos, a festa de 

Nossa Senhora dos Mila-
gres é celebrada no dia 15 de 
agosto. “Como o meio de so-
brevivência da nossa comu-
nidade é a agricultura e a pe-
cuária, celebramos a festa de 
Nossa Senhora dos Milagres 
no domingo posterior ao dia 
15 para facilitar a participa-
ção da comunidade”, expli-

cou o senhor José Euzébio.
Neste ano, a festa foi ce-

lebrada nos dias 15, 16, 17 
e 18 de agosto. No dia 15,  
dia que se comemora a as-
sunção de Nossa Senhora, 
foi iniciado o tríduo prepa-
ratório para festa, com uma 
caminhada com a imagem 
de Nossa Senhora dos Mi-
lagres e uma missa presidi-
da pelo pároco da Paróquia 
Nossa Senhora da Piedade, 
de Rio Espera, padre Wen-
derson José da Silva.  Em 
todos os dias do tríduo a 
comunidade participou da 
missa e da caminhada. 

No dia 18, a comunidade 
de Rio Melo celebrou a sua 
padroeira sob o tema “Com 
a Bem aventurada Virgem, 
somos uma Igreja da espe-
rança”. Às 15h foi realizada a 
celebração de encerramento 
com a benção do Santíssi-
mo Sacramento. Todos os 
dias, após as celebrações, 
barraquinhas e leilões de 
prendas em benefícios da 
comunidade paroquial fo-
ram realizadas.

dos
Milagres

a primeira capela foi cons-
truída no quintal dos por-
tugueses que chegaram na 
região. Ela contou também 
que quando foi construída a 
nova igreja alguns morado-
res reclamaram. “Algumas 
pessoas não queriam que a 
imagem fosse para a nova 

" Sem 
conseguir 
se soltar, 
ele gritou 
pedindo 

socorro a 
Nossa Se-
nhora dos 

Milagres


