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BRUNA SUDÁRIO

Proclamado pelo Papa Francisco, a Igreja
celebra neste mês de outubro o Mês Missionário Extraordinário, que tem o objetivo
de celebrar o centenário da carta Apostólica
Maximum Illud do Papa Bento XV, despertar
a consciência da Missio Ad Gentes e retomar
com novo impulso à transformação missionária da vida e da pastoral.
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Editorial
Sínodo da Amazônia
e soberania
A Igreja se encontra há 403 anos na
Amazônia. Sua atuação é missionária para a
evangelização dos povos amazônicos, como
em outros pontos do globo terrestre. A presença eclesial não se atrela a grupos ou movimentos políticos de interesse particular. A
Amazônia exerce grande importância para
os países que são tomados pela vegetação
amazonense, mas sobretudo os povos indígenas originários da terra que sobrevivem
à colonização do passado e do presente. A
Igreja não cede a pressões internacionais ou
de quaisquer outros que usam a exploração do solo, subsolo e das águas, já bastante
ameaçados.
O sínodo da Amazônia, longe de interferir e prejudicar a soberania brasileira e dos
países amazônicos, ao contrário vem fortalecer a luta pela preservação das culturas e
da vida. Segundo o Papa Francisco, quando
se fala em problemas ambientais, como na
Amazônia, impõe-se um delicado equilíbrio porque não se podem ignorar os grandes interesses econômicos que sobrepujam
as soberanias nacionais. A CNBB leva com
responsabilidade sua participação no sínodo e é sabedora de uma soberania que ocupa
58% das terras amazônicas. Ainda antes da
criação da CNBB, já havia a Igreja colocado
sua preocupação. O Papa Paulo VI abriu o
diálogo com a criação do Sínodo dos Bispos
e os sínodos sempre foram instrumento de
comunhão com Sua Santidade, haja vista os
últimos sínodos da família e da juventude.
O Sínodo da Amazônia ocorre de 06 a
27 de outubro de 2019 com a Assembleia
Especial do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica. Francisco convocou
este sínodo para acontecer em Roma e coloca em pauta a evangelização dos povo de
Deus, povos indígenas e a questão ambiental em favor da vida humana.
Desde o início do pontificado, Francisco
(sob a inspiração da Laudato Si) remeteu a
preocupação com a Amazônia, sua complexidade ambiental e humana. As distâncias são grandes para a missão dos padres e
agentes pastorais.
Trabalhar pela ecologia integral é somar
com a economia, a cultura e o bem comum.
O sínodo da Amazônia vem, na hora exata,
para trazer luz ao caminho presente e futuro da vida amazônica.

Palavra do papa
Mensagem para o Dia Mundial das Missões 2019
Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo
Queridos irmãos e irmãs!
Pedi a toda a Igreja que vivesse um
tempo extraordinário de missionariedade no mês de outubro de 2019, para
comemorar o centenário da promulgação da Carta apostólica Maximum illud,
do Papa Bento XV (30 de novembro
de 1919). A clarividência profética da
sua proposta apostólica confirmou-me
como é importante, ainda hoje, renovar
o compromisso missionário da Igreja,
potenciar evangelicamente a sua missão
de anunciar e levar ao mundo a salvação
de Jesus Cristo, morto e ressuscitado.
O título desta mensagem – «batizados e enviados: a Igreja de Cristo em
missão no mundo» – é o mesmo do Outubro Missionário. A celebração deste
mês ajudar-nos-á, em primeiro lugar,
a reencontrar o sentido missionário da
nossa adesão de fé a Jesus Cristo, fé recebida como dom gratuito no Batismo.
O ato, pelo qual somos feitos filhos de
Deus, sempre é eclesial, nunca individual: da comunhão com Deus, Pai e
Filho e Espírito Santo, nasce uma vida
nova partilhada com muitos outros irmãos e irmãs. E esta vida divina não
é um produto para vender – não fazemos proselitismo –, mas uma riqueza
para dar, comunicar, anunciar: eis o
sentido da missão. Recebemos gratuitamente este dom, e gratuitamente o
partilhamos (cf. Mt 10, 8), sem excluir
ninguém. Deus quer que todos os homens sejam salvos, chegando ao conhecimento da verdade e à experiência
da sua misericórdia por meio da Igreja,
sacramento universal da salvação (cf.
1 Tm 2, 4; 3, 15; Conc. Ecum. Vat. II,
Const. dogm. Lumen gentium, 48).
A Igreja está em missão no mundo: a fé em Jesus Cristo dá-nos a justa
dimensão de todas as coisas, fazendo-nos ver o mundo com os olhos e o
coração de Deus; a esperança abre-nos
aos horizontes eternos da vida divina,
de que verdadeiramente participamos;
a caridade, que antegozamos nos sacramentos e no amor fraterno, impele-nos até aos confins da terra (cf. Miq 5,
3; Mt 28, 19; At 1, 8; Rm 10, 18). Uma
Igreja em saída até aos extremos con-

fins requer constante e permanente
conversão missionária. Quantos santos, quantas mulheres e homens de fé
nos dão testemunho, mostrando como
possível e praticável esta abertura ilimitada, esta saída misericordiosa ditada pelo impulso urgente do amor e da
sua lógica intrínseca de dom, sacrifício
e gratuidade (cf. 2 Cor 5, 14-21)!
Sê homem de Deus, que anuncia
Deus (cf. Carta ap. Maximum illud):
este mandato toca-nos de perto. Eu
sou sempre uma missão; tu és sempre
uma missão; cada batizada e batizado
é uma missão. Quem ama, põe-se em
movimento, sente-se impelido para
fora de si mesmo: é atraído e atrai; dá-se ao outro e tece relações que geram
vida. Para o amor de Deus, ninguém
é inútil nem insignificante. Cada um
de nós é uma missão no mundo, porque fruto do amor de Deus. Ainda que
meu pai e minha mãe traíssem o amor
com a mentira, o ódio e a infidelidade,
Deus nunca Se subtrai ao dom da vida
e, desde sempre, deu como destino a
cada um dos seus filhos a própria vida
divina e eterna (cf. Ef 1, 3-6).
Esta vida é-nos comunicada no Batismo, que nos dá a fé em Jesus Cristo,
vencedor do pecado e da morte, regenera à imagem e semelhança de Deus e insere no Corpo de Cristo, que é a Igreja.
Por conseguinte, neste sentido, o Batismo é verdadeiramente necessário para
a salvação, pois garante-nos que somos
filhos e filhas, sempre e em toda parte:
jamais seremos órfãos, estrangeiros ou
escravos na casa do Pai. Aquilo que, no
cristão, é realidade sacramental – com
a sua plenitude na Eucaristia –, permanece vocação e destino para todo o homem e mulher à espera de conversão e
salvação. Com efeito, o Batismo é promessa realizada do dom divino, que torna o ser humano filho no Filho. Somos
filhos dos nossos pais naturais, mas, no
Batismo, é-nos dada a paternidade primordial e a verdadeira maternidade:
não pode ter Deus como Pai quem não
tem a Igreja como mãe (cf. São Cipriano, A unidade da Igreja, 4).
Continue a leitura em nosso site.
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Enviado
em Cristo
Em missão na Diocese de Humaitá, no Amazonas, padre Geraldo Martins Dias partilha
sobre a experiência, os desafios e a realidade de vida desta porção do povo de Deus
que vive no sul do Amazonas.

DIOCESE DE HUMAITÁ

Do ponto de vista eclesial e social, como é a realidade de Humaitá?
PE. GERALDO: A diocese de Humaitá abrange uma
grande área de 135 mil km²,
isso equivale a seis vezes o
tamanho da Arquidiocese
de Mariana. Sua população,
no entanto, não é tão grande, cerca de 140 mil pessoas.
A diocese é constituída por
três municípios, oito paróquias e duas grandes Áreas
Missionárias, denominadas
Beiradão, que atende as comunidades ribeirinhas do
rio Madeira (realidade mais
desafiadora para a evangelização), e Estrada, que atende
as comunidades às margens
da estrada. São 13 padres que
atendem as paróquias e as
áreas missionárias. Desses,
apenas dois padres são filhos
da própria diocese.
Na cidade de Humaitá,
onde estou, há três paróquias
bem organizadas em comunidades cujos conselhos de
pastoral atuam com muita
responsabilidade e compromisso. O destaque das atividades fica por conta dos
festejos dos padroeiros das
comunidades marcados pela
novena com celebrações, terços e procissões, e pela “festa
social” que são as barraquinhas, bingos e leilões.
A atuação das pastorais também se dá de forma organizada e atualizada,
buscando sempre a comunhão com a Igreja no Brasil.
Enfrentam os mesmos desafios de outros lugares como,
por exemplo, o número insuficiente de agentes, acarretando sobrecarga de trabalho; a necessidade de uma
formação continuada sólida,
abrangente e consistente;

uma maior integração entre
as várias pastorais.
Em relação à realidade social, Humaitá está
muito assustada com o
alto índice de suicídio.
Num período de quatro
meses, houve seis mortes
de jovens por suicídio. Isso
tem mobilizado a cidade na
busca da compreensão das
causas desta prática e da solução para esse mal que nos
desafia a todos. A pobreza
também é uma realidade forte na cidade. Segundo dados
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A experiência
missionária é,
essencialmente,
a experiência
do sair para ir
ao encontro do
outro. [...]
Vencer o medo
de enfrentar
situações novas,
diferentes,
desconhecidas

do Ministério do Desenvolvimento Social, 48,9% da população são beneficiários do
Programa Bolsa Família. A
diocese, por meio da Cáritas
Diocesana, mantém algumas
obras sociais na cidade, especialmente, na área da criança
e do idoso. Outro sofrimento
da população humaitaense é
com a energia elétrica que,
além de muito cara, falta
constantemente. É o que
pude perceber nesse pouco
tempo de presença na cidade.
O Mês Extraordinário
Missionário tem como tema
“Batizados e enviados: a

Igreja de Cristo em missão
no mundo”. Qual a principal mensagem deste tema?
PE. GERALDO: Despertar todas as pessoas batizadas
para seu compromisso com o
anúncio da Boa Nova de Jesus
Cristo. Este é o recado que o
Mês Missionário Extraordinário (MME) nos dá. A missão é dever de toda a Igreja
compreendida como todo o
Povo de Deus. Vale a pena
recordar o que nos diz o papa
Francisco na Evangelii Gaudium: “A evangelização é dever da Igreja. Este sujeito da
evangelização, porém, é mais
do que uma instituição orgânica e hierárquica; é, antes de
tudo, um povo que peregrina
para Deus” (n. 111). O MME
deixa claro também que não
existe uma única forma de
evangelizar e cada batizado
deve assumir esse compromisso a partir da própria vocação e do lugar em que se
encontra. De novo nos ensina Francisco: “Há uma forma
de pregação que nos compete
a todos como tarefa diária: é
cada um levar o Evangelho às
pessoas com quem se encontra, tanto aos mais íntimos
como aos desconhecidos. É
a pregação informal que se
pode realizar durante uma
conversa, e é também a que
realiza um missionário quando visita um lar” (n. 127).
Diante disso, precisamos
levar a todos os cantos essa
mensagem do MME a fim de
que Jesus Cristo seja anunciado a todos e por todos.
O Mês Extraordinário
Missionário e o Sínodo para
a Amazônia podem fortalecer as experiências missionárias? Principalmente na
região da Amazônia?

PE. GERALDO: A consciência missionária da Igreja
tem crescido sempre mais a
partir do Concílio Vaticano
II. Contudo, considerando as
urgências da evangelização,
há sempre necessidade de
ampliar nosso compromisso
com a missão e são muitas
iniciativas que levam a isso,
inclusive
acontecimentos
como o Sínodo para a Amazônia e o MME.
A Conferência de Aparecida convoca-nos a tornar
a Igreja em estado permanente de missão e propõe
a conversão pastoral como
caminho para se alcançar
essa meta. As reflexões tanto
do Sínodo quanto do MME
são caminhos de conversão para uma pastoral verdadeiramente missionária.
É assim que os vejo.
Nossas dioceses precisam se comprometer mais
com a missão para além de
seus limites. Essa consciência missionária, que implica
sair da própria comodidade
e enfrentar novas realidades,
com abertura para a inculturação, precisa fazer parte do
cotidiano de nossa vida presbiteral e também da vida dos
cristãos leigos e leigas.
Esse apelo vale, inclusive,
para quem está na Amazônia.
Não podemos ver a Amazônia como uma região que
apenas recebe missionários e
missionárias. Daqui também
devem partir missionários/
as para outras regiões e lugares que carecem da riqueza
do Evangelho. O Sínodo e o
MME nos ensinam isso.
Como a experiência missionária pode colaborar
com a formação do ministro ordenado?

PE. GERALDO: A experiência missionária é, essencialmente, a experiência
do sair para ir ao encontro
do outro. Nem todos têm
essa disposição porque isso
implica “trocar” a segurança em que se vive pela insegurança do “desconhecido”.
Esta, talvez, seja a primeira
grande colaboração da experiência missionária: vencer o medo de enfrentar
situações novas, diferentes,
desconhecidas. Tal experiência nos dá a oportunidade de sentir de maneira
mais forte a ação de Deus
em nós e entender que, se
Ele chama e envia, também
acompanha.
Além disso, a missão é
oportunidade de enriquecimento do ministro ordenado (e de todo missionário/a)
porque lhe dá a oportunidade de contato com novas
culturas, novos costumes,
novo jeito de ser Igreja. Com
isso, muitas vezes, somos
forçados a rever conceitos
e práticas, obrigando-nos a
uma inculturação que nos
ajuda em nossa conversão.
A experiência missionária nos ajuda a compreender
estas palavras do missiólogo pe. Estevam Raschietti:
“Entrar na casa dos outros
demanda uma kenosis, um
despojamento radical. A jornada missionária é uma passagem que nos transforma e
nos converte em discípulos
e discípulas de Jesus através
de um tempo crítico de peregrinação rumo ao mundo do outro. É uma viagem
necessariamente para fora e
para dentro de nós mesmos.
Entrar como hóspede é assumir a condição de peregrino
e de estrangeiro”. Este é o
grande aprendizado.

4
2

|

Comunhão e participação

Arquidiocese de Mariana | Outubro 2019

A igreja de Cristo em missão no mundo

SEMINARISTA FERNANDO PAULO

A Igreja está vivenciando
neste mês de outubro o Mês
Missionário Extraordinário
(MME). A iniciativa tem o objetivo de celebrar o centenário
da Carta Apostólica Maximum
Illud do Papa Bento XV, despertar a consciência da Missão Ad Gentes e retomar com
novo impulso a transformação
missionária da vida e da pastoral. Para a vivência deste tempo, o Papa Francisco escolheu
o tema “Batizados e enviados:
a Igreja de Cristo em missão
no mundo” e confiou as Pontifícias Obras Missionárias
(POM) a tarefa de preparar
este evento.
Segundo o assessor do
Conselho
Arquidiocesano
Missionário (COMIDI), padre
João Paulo da Silva, a principal mensagem do tema “é
despertar toda Igreja para sua
finalidade espiritual, pastoral e
teológica que consiste em reconhecer, viver e convencer-nos
de que a missão é, e deve ser,
cada vez mais o paradigma da
vida e da obra de toda Igreja e
portanto, de todo Cristão”.
Carta Apostólica
Passados 100 anos da publicação da Carta Apostólica
Maximum Illud, os pedidos do
Papa Bento XV de impulsionar
à responsabilidade missionária
de anunciar o Evangelho ainda
são atuais. O diretor nacional
das Pontifícias Obras Missionárias (POM), padre Maurício Jardim, afirma que o Papa
Francisco retoma essa carta,
por causa do primeiro objetivo
do Mês Missionário Extraor-

dinário, que é despertar em
medida maior a consciência da
Missão Ad Gentes. “No mundo hoje são mais de 5 milhões
de pessoas que não conhecem
Jesus Cristo, que não ouviram
falar de Jesus Cristo, então, a
missão de todo batizado, de
todo discípulo missionário de
Jesus Cristo é universal, ela não
se resume só à missão local,
mas é uma missão que se abre
ao mundo inteiro”, disse.
Padre Maurício explica que
o documento, promulgado no
ano de 1919, é chamado de
carta magna da missão. “Maximum Illud, quer dizer o máximo louvor, aquilo que tem de
mais sublime na Igreja que é a
missionariedade. Esta carta do
Papa Bento XV é chamada a
carta magna da missão no século passado. Ela está dividida
em três partes. A primeira parte apresenta as normas para os
bispos, vigários e os prefeitos
apostólicos. A segunda é uma
exortação aos missionários
e missionárias e depois uma
conclusão”, disse.
Ele destaca que, na primeira parte da carta, o papa afirma que os bispos devem ser a
alma da missão. “Ele pede que
os bispos tenham um cuidado
paternal com os missionários,
com aqueles que eles enviam
para a missão. Não se deve enviar padres que estão sobrando
na diocese, mas enviar os mais
bem preparados. Os bispos
também são chamados a impulsionar a vitalidade da missão. Buscar novos colaboradores. Uma missão na pastoral
de conjunto e o cuidado com a

formação do clero”, disse. Ele
acrescenta que há cem anos o
Papa Bento XV já tinha essa
preocupação não só de enviar
missionário, mas de formar o
clero local. “De despertar vocações locais para que aquela
Igreja local pudesse se tornar
autônoma e não dependente
daquela Igreja que envia”.
Segundo padre Maurício,
na recomendação que o Papa
fazia aos missionários, ele tinha uma preocupação que era
central. “Era um tempo bastante colonial. O papa exorta,
pois ele tinha essa preocupação
colonial, junto com a missão
tinha-se esse problema da colonização. Então, ele exorta os
missionários e as missionárias
daquele tempo, para que não
levassem a colonização do seu
país, para que não transportasse o seu modo de ser, a sua
língua, a sua Igreja para o outro
país”, explica.
“Ele começa dizendo aos
missionários que a missão não
é deles, mas que eles estão fazendo uma tarefa muito sublime que é, na linguagem da
época, salvar almas. E diz para
os missionários ‘vocês devem
evitar os nacionalismos’. Evitar
levar a sua marca, a sua bandeira. Na linguagem de hoje,
a gente diria inculturar-se. Na
época em que a carta foi escrita
não se falava em inculturação.
Mas, vocês devem estar no
meio daquele povo, aprender
a sua língua, dizia o Papa. Devem se preparar intelectualmente e tecnicamente para a
missão. E ele insistia muito ao
estudo da língua nativa. A pri-
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Ele começa
dizendo aos missionários que a
missão não é deles, mas que eles
estão fazendo
uma tarefa muito sublime que
é, na linguagem
da época, salvar
almas
Pe. Maurício Jardim
Diretor Nacional das Pontifícias
Obras Missionárias

meira coisa que o missionário
Ad Gentes, aquele que sai do
seu país, deve fazer é aprender
a língua nativa do povo”, pontua padre Maurício.
Ele acrescenta que na Carta Apostólica Maximum Illud,
o Papa também exorta os fiéis
leigos de modo geral. “Ele diz
que as pessoas que não podem
sair de seu país para contribuir
com a Missão Ad Gentes, que
elas sejam impulsionadas pela
caridade e ajudem através da
oração e de doações, apoiando
as vocações missionárias”, disse
padre Maurício. Nesta carta
apostólica, o Papa também cita
a prioridade que devem ter as
Pontifícias Obras Missionárias.
Vivência na Arquidiocese
Para celebrar o Mês Extraordinário Missionário várias
ações foram planejadas na Arquidiocese de Mariana. “Entre
as atividades que propomos,
estão: promover uma vigília na
véspera do dia da Coleta Missionária, fazer a coleta para a
missão, escrever uma carta aos
missionários que estão fora da
Arquidiocese e promover a visita da Cruz Missionária nos
eventos principais da Arquidiocese”, explicou padre João Paulo.
O assessor do COMIDI
também sublinhou que as paróquias podem aproveitar o
material fornecido pela CNBB
para ajudar os membros de
suas comunidades a se despertarem para a importância de
abraçar a vida como um grande Chamado de Deus em vista
da conversão pessoal e a transformação da sociedade atual.
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Missionários da Arquidiocese
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Pe. João Batista
Em missão na Paróquia São José,
em Fronteira dos Vales (MG), desde
maio de 2019

Pe. João do
Carmo Macedo
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Em missão na Paróquia Santo Antônio, em Santo Antônio do Jacinto
(MG), desde 2015
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“A nossa compreensão
do sacerdócio só tem sentido quando nos colocamos
ao Serviço (Servir), bem
como faz o Sumo sacerdote
Jesus Cristo que se coloca
a serviço dos mais necessitados, este que não viu barreiras nem limites para a
sua missão convida a todos
para “sair” aos confins da
terra e assim se fazer próximo de todos, especialmente
dos pobres, marginalizados
e esquecidos da sociedade.
A nossa preocupação nasce do interesse de fazer a
diferença se colocando ao
serviço da Igreja para ir e se
doar onde muitos não tem
condições físicas até de sair
em missão a lugares distantes, se fazendo solidários
onde o número de sacerdotes da Igreja é mínimo. A
proposta da Igreja do santo
padre, papa Francisco, de
Sermos Igreja em Saída, faz
arder o nosso Coração e
despertar a nossa consciência de solidariedade fraterna com os irmãos e irmãs.
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A experiência missionária é sempre enriquecedora.
Jesus não formou seus discípulos missionários numa
sala de aula, mas no dia a
dia da missão através da
convivência com Ele e com
o povo. Apesar de todo o
conteúdo que nós aprendemos em sala durante a
formação no seminário, é
na pastoral e na missão que
nós aprendemos a viver o
ministério para o qual estamos nos preparando. Em
Santo Antônio do Jacinto,
tenho aprendido grandes
lições com o povo e o padre
João do Carmo.
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Em missão na Paróquia Santo Antônio, em Santo Antônio do Jacinto
(MG), desde maio de 2019
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Em missão na Prelazia do Xingu
(PA), desde outubro de 2011
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Seminarista
Fernando Paulo

UI

Pe. José Geraldo
Vidal

SU

É uma experiência enriquecedora e, ao mesmo
tempo, desafiadora. Enriquecedora porque me dá
a oportunidade de conhecer a riqueza cultural
e religiosa do povo humaitaense, favorecendo
uma troca de experiência
muito interessante. Desafiadora por exigir uma
espécie de esvaziamento
de mim mesmo para assumir o jeito de ser e de
viver a fé desta porção do
povo de Deus que vive no
sul do Amazonas, além
de comungar de suas
angústias e desafios nos
âmbitos social, político,
econômico e ambiental.

IV

CÉS

NA

Em missão na Diocese de Humaitá (AM), desde julho de 2019

QU

ARQ

Na minha vida e no
meu ministério, sempre fui
amante dos desafios. Por
isso, resolvi caminhar por
essas estradas do Vale do
Jequitinhonha e conhecer
um pouco deste pedaço de
chão mineiro tão rico culturalmente. A experiência
missionária é enriquecedora para o nosso ministério.
No contato com toda essa
riqueza, principalmente na
paróquia onde estou, cujo
território é mineiro, mas
a cultura é essencialmente
do sertão baiano. Toda essa
mineiridade e baianada é
muito enriquecedora para
o meu ministério. É uma
experiência ímpar.

U

Pe. Geraldo
Martins

Nesta perspectiva de ir ao encontro de outros povos, atualmente, seis padres da arquidiocese e
um seminarista estão em missão em outras dioceses do país. Na Diocese de Almenara, no Norte
de Minas, estão em missão o padre João do Carmo Macedo, padre João Batista e o seminarista Fernando Paulo de Almeida Monteiro dos Santos. Na diocese de Porto Velho, em Rondônia, estão em
missão os padres Anderson Eduardo de Paiva e José Geraldo da Silva (padre Juquinha). Na Prelazia do Xingu, no Pará, está o padre José Geraldo Vidal. Na Diocese de Humaitá, no Amazonas, está
o padre Geraldo Martins Dias. Confira alguns relatos dos missionários de Mariana:

PE

Sempre senti essa inquietude que me levou para
o seminário, para a ordenação, para as missões de
férias, santas missões populares, para a missão além
fronteira. Missão é servir e
eu gosto de servir. A gente
cresce quando sai, quando
partilha e são várias as
experiências vivenciadas.
Sempre acreditei em uma
Igreja missionária, repleta
de comunhão, participação,
de comunidades eclesiais.
Sempre sonhei com o projeto dioceses irmãs e graças
ao apoio de Dom Airton,
que compreendeu a importância de dar o passo, estou
nessa experiência.

BR
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Pe. José Geraldo
da Silva
Em missão na Arquidiocese de Porto
Velho (RO), desde janeiro de 2017

Pe. Anderson
Eduardo de Paiva
O desejo em sair para a
missão nasceu com o testemunho e pedido de Dom
Luciano, para que a Igreja
se tornasse missionária.
Papel importante teve o
período de formação, no
seminário, quando tive a
oportunidade de conhecer
um pouco mais sobre as
pastorais sociais, movimentos populares e a realidade
prisional. A experiência
missionária desperta nas
pessoas uma dimensão
maior de Igreja. Saímos da
nossa realidade e nos deparamos com outras, mais
desafiadoras e ao mesmo
tempo enriquecedoras. Isso
nos faz crescer vocacionalmente, nos coloca diante
do novo. A missão desperta
em nós a dimensão do
serviço, principalmente
aos mais pobres, que não
podem ser esquecidos.
Estando em missão, não
tem como ser indiferente,
vou ficando mais humano e
solidário, diante dos rostos
com os quais eu me deparo
no dia a dia.

Em missão na Arquidiocese de Porto
Velho, desde agosto de 2019

O maior aprendizado
até o momento tem sido na
abertura do horizonte eclesial, perceber que a Igreja
de Jesus Cristo não tem
limites, fronteiras ligadas a
um território ou a uma cultura específica. A diversidade nos estimula a sairmos
de nossas comodidades, o
confronto conosco, o diálogo com o outro tornam-se
imperativos essenciais para
viver a missão. Ajuda-nos
a repensar o exercício do
ministério, evidenciar o
que é o essencial e deixar
de lado coisas secundárias.
A mim tem ajudado a ser
mais humilde, menos presunçoso. O verdadeiro conhecimento do outro, nos
porta ao conhecimento de
nós mesmos. Creio que este
tem sido o maior aprendizado, buscar respostas convincentes diante dos muitos
questionamentos experimentados neste início de
missão”. Padre Anderson
Eduardo de Paiva – Arquidiocese de Porto Velho.
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Vamos cel
10/11

32° D0mingo do Tempo Comum

Cor litúrgica: verde
2Mc 7,1-2.9-14 / Sl 16 / 2 Ts 2,
16-3,5 / Lc 20, 27-38

Sentido litúrgico
A certeza da ressurreição não deve ser apenas uma realidade que esperamos, mas deve ser uma realidade que influencia a
nossa existência. O horizonte da ressurreição deve influenciar as
nossas opções, valores e atitudes.

03/11

Solenidade de Todos os Santos
Cor litúrgica: Branca
Ap 7,2-4.9-14 / Sl 23 / 1 Jo 3,1-3 /
Mt 5, 1-12a

Sentido litúrgico
Somos batizados, convidados à santidade. Hoje
com a Igreja celebramos a vida de todos os santos
e santas, que nos fazem viver o mistério de Cristo.
Como Igreja peregrina experimentamos já na terra a
alegria e os bens do céu. Caminhemos desde já pautados pelos ensinamentos de Nosso Senhor, os caminhos das bem-aventuranças, que nos conduzem
à santidade, ao acolhimento da vida de Cristo e do
seu Reino.
Liturgia da Palavra
Bem-aventurados os que se esforçam em viver a
vontade de Deus desde já, na santificação pela prática do bem e da justiça. Que na escuta da Palavra nos
reconheçamos partícipes de um nova mesa que será
plena quando estivermos diante do Cordeiro santo.
Sugestões
- A procissão de entrada pode ser solene: à frente
vai a cruz ladeada por velas, seguida da imagem do
padroeiro, leitores, ministros, acólitos e presidente.
- O ato penitencial neste dia pode ser rezado utilizando a fórmula: “Confesso a Deus todo-poderoso…” Ao final, cantar apenas "Senhor, tende piedade
de nós", "Cristo, tende piedade de nós".
- As preces neste dia são substituídas pela ladainha de todos os santos e pode ser cantada do ambão
da Palavra.
- Na Liturgia Eucarística, cantar as aclamações,
valorizando a participação da assembleia.
- Utilizar a bênção final própria para esta celebração.

Liturgia da Palavra
Diante das realidades de dor, morte e sofrimento os quem
têm fé, encontram no Senhor o alento e esperança para suportar
as dificuldades. A fidelidade à Palavra de Deus nos leva a sermos
fiéis cuidadores da presença divina do Criador em nós. Acolhamos e vivamos a Palavra.
Sugestões
- Preparar um arranjo bonito de flores junto à mesa do altar
e da Palavra.
- Trazer na procissão de entrada a cruz ladeada por duas velas.
-Antes da bênção final, voltados para a cruz, rezar com todo
povo o salmo 61:

Só em Deus repousa minha alma, só dele me vem a salvação. Só ele é
meu rochedo, minha salvação; minha fortaleza: jamais vacilarei.
Até quando, juntos, atacareis o próximo para derrubá-lo como a uma
parede já inclinada, como a um muro que se fendeu? Sim, de meu excelso
lugar pretendem derrubar-me; eles se comprazem na mentira. Enquanto
me bendizem com os lábios, amaldiçoam-me no coração.
Só em Deus repousa a minha alma, é dele que me vem o que eu espero. Só ele é meu rochedo e minha salvação, minha fortaleza: jamais
vacilarei. Só em Deus encontrarei glória e salvação. Ele é meu rochedo
protetor, meu refúgio está nele.
Ó povo, confia nele de uma vez por todas; expandi, em sua presença,
os vossos corações.
Nosso refúgio está em Deus. Os homens não passam de um sopro, e
de uma mentira os filhos dos homens. Eles sobem na concha da balança,
pois todos juntos são mais leves que o vento. Não confieis na violência,
nem espereis vãmente no roubo; crescendo vossas riquezas, não prendais
nela os vossos corações.
Numa só palavra de Deus compreendi duas coisas: a Deus pertence
o poder, ao Senhor pertence a bondade. Pois vós dais a cada um segundo
suas obras.

33° D0mingo d

Ml 3, 1

Sentido litúrgico
Jesus veio trazer Reino
de paz, de amor e fraternida
domingo o Ano Litúrgico e
a proclamar que o Reino d
tudo. Alegremo-nos porque
Cristo Jesus, e nos convida
vigilantes para enxergar os s

Liturgia da Palavra
Eis que nossos olhos co
ção de Deus, por isso perm
cantes da Palavra da Vida.

Sugestões
- Cantar o “Senhor, tend
piedade de nós!” e “Senhor
seguintes invocações:
1. Senhor, preocupa-nos
nóse procuramos só as apar
2. Cristo, desejamos mu
mas não vemos que depend
3.Senhor, somos descui
não cumprimos os Mandam
- A celebração litúrgica
vida de cada membro partic
tério de sua existência no m
Para tanto, tenha-se sempre
ção semanal aos apelos que
cia cotidiana de pessoas, com
e comprometidos com o pro
- Fazer a procissão no o
e do vinho sendo trazidos
liturgia paroquial.

Acesse a liturgia de outros dias na seção "Pre

|
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lebrar!
17/11

do Tempo Comum

Cor litúrgica: Verde
19-20a / Sl 97 / 2 Ts 3, 7-12 /
Lc 21, 5-19

ontemplam o tempo da revelamaneçamos vigilantes e prati-

de piedade de nós!” e “Cristo,
r, tende piedade de nós!” Nas

s o que os outros pensam de
rências de uma vida cristã.
uitas vezes um mundo melhor,
de da nossa conversão.
idados na oração de cada diae
mentos da Vossa Lei.
precisa partir da vida e levar à
cipante, para que insira o mismistério pascal de Jesus Cristo.
e o cuidado de ligar a celebrae brotam da vida, da experiênmunidades e grupos engajados
ojeto de Jesus.
ofertório com os dons do pão
pelos membros da equipe de

Liturgia
Pe. Geraldo Trindade
Pároco da Paróquia São José,
em Pedra Bonita, MG

24/11

Solenidade de
Jesus Cristo,
Rei do Universo

ILUSTRAÇÕES: SEMINARISTA BRUNO ANDRADE

de Deus, um Reino de justiça,
ade. Encerraremos no próximo
aos poucos somos convidados
de Deus supera tudo e vence
nossa fé nos dá esperança em
a à perseverar, mantendo-nos
sinais do divino em nossa vida.

Cor litúrgica: Branca
2 Sm 5, 1-3 / Sl 121 / Cl 1, 1220 / Lc 23, 35-43

Sentido litúrgico
Ao celebrarmos a Solenidade de Cristo Rei, somos convidados a entender que Jesus se torna rei diferente dos reis
deste mundo. O aparente fracasso na cruz é a vitória de
Jesus sobre o mal, o pecado e a morte, por meio de Sua
Ressurreição. Encerramos hoje o ano litúrgico, que nos fez
crescer na fé e amadurecer a opção de vida por Jesus Cristo.
Liturgia da Palavra
Nós seremos julgados pelo amor que cada dia dedicamos aos nossos irmãos e irmãs. Na Bíblia, esse amor de
solidariedade é a justiça do Reino, que passa pela cruz e
restabelece definitivamente a aliança quebrada e fragilizada
por nossos pecados.
Sugestões
- Fazer um arranjo bonito e colocar aos pés de uma grande cruz com o Crucificado.
- Substituir a profissão de fé pela renovação das promessas batismais, reforçando o compromisso de nossa fé e do
nosso batismo.
- Usar a bênção final própria da solenidade.
- Fazer a consagração do gênero humano a Cristo Rei:

“Dulcíssimo Jesus, Redentor do gênero humano, lançai sobre
nós que humildemente estamos prostrados na vossa presença, os
vossos olhares. Nós somos e queremos ser vossos; e a fim de podermos viver mais intimamente unidos a Vós, cada um de nós se
consagra, espontaneamente, neste dia, ao vosso sacratíssimo Coração.Muitos há que nunca Vos conheceram; muitos, desprezando
os vossos mandamentos, Vos renegaram. Benigníssimo Jesus, tende piedade de uns e de outros e trazei-os todos ao vosso Sagrado
Coração.Senhor, sede rei não somente dos fiéis, que nunca de Vós
se afastaram, mas também dos filhos pródigos, que Vos abandonaram; fazei que estes tornem, quanto antes, à casa paterna, para não
perecerem de miséria e de fome.Sede rei dos que vivem iludidos
no erro, ou separados de Vós pela discórdia; trazei-os ao porto
da verdade e à unidade da fé, a fim de que, em breve, haja um só
rebanho e um só pastor.Senhor, conservai incólume a vossa Igreja,
e dai-lhe liberdade segura e sem peias; concedei ordem e paz a todos os povos; fazei que, de um pólo a outro do mundo, ressoe uma
só voz: louvado seja o Coração divino, que nos trouxe a salvação;
honra e glória a Ele, por todos os séculos. Amém.”

reparação Litúrgica" no site da Arquidiocese.

37

A música e o
canto litúrgico II
Pe. Lucas Germano de Azevedo
Assessor Arq. para a Dimensão Litúrgica
Viviane Santos
Representante leiga da Dimensão Litúrgica

A música litúrgica está a serviço da
Palavra de Deus, é uma música ritual
que tem a função de expressar o que se
celebra. Toda nossa ação ritual parte do
Mistério Pascal de Cristo: Paixão, Morte
e Ressurreição e tem nele também o seu
fim. Por isso é muito importante saber
escolher os cantos para cada momento, para cada tempo do Ano Litúrgico,
de acordo com Palavra proclamada e
anunciada.
A Liturgia é verdadeiramente Ação
de Deus na vida de seu povo, que com
orações e preces oferece, também a
Deus, um serviço, perene louvor. À
medida em que as pessoas glorificam a
Deus, Ele em sua bondade nos santifica.
Essa cumplicidade é visível quando nos
reunimos em assembleia litúrgica, em
volta de nosso único Senhor.
Para que a música e o canto litúrgico expressem tão grande dádiva há que
se observarem alguns critérios na eleição deles nas celebrações: os cantos e
os textos devem ser tirados da Sagrada
Escritura ou inspirados nela e nas fontes litúrgicas (cf.:SC121), destacando
a centralidade da Palavra de Deus em
nossa vida; devem ajudar a traduzir o
mistério de Cristo, usando de poética;
devem estar em sintonia com o tempo
do ano litúrgico e suas festas; devem
ser adequados ao tipo de celebração, ao
momento ritual em que será executado
e às características da assembleia. Sejam
evitados: acréscimos nos textos das partes fixas da Missa; paráfrases, melodias
e textos adaptados de canções populares, trilhas sonoras de filmes e novelas.
A música litúrgica é um dos meios
mais eficazes e pedagógicos da formação cristã, tornando-se altamente catequética em nossas celebrações. Por isso
não podem ser fruto de gosto pessoal,
mas que, de fato, corresponda ao mistério celebrado. Observe-se ainda que há
diferenças entre os cantos durante a celebração da Missa. Eles podem ser classificados em dois grupos: os que constituem um rito e os que acompanham
um rito. Os que constituem um rito são
mais importantes do que aqueles que
acompanham um rito. Seu texto não
muda, fazem parte do tesouro da nossa
fé, por isso não podem ser substituídos
ou parafraseados.
Os próximos textos nesse espaço
de nosso Jornal abordarão as partes da
Missa e seus respectivos cânticos.
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O que é Iniciação à Vida Cristã
Mônica Morais e
Cláudia Cristino

da em Cristo (DNC 38).
É um caminho feito de
forma gradual, individual e comunitariamente, onde a pessoa se decide livremente a ser cristã.
Este caminho desperta na pessoa o desejo de
conhecer e encontrar-se com Jesus, amá-lo e
tornar-se seu seguidor
(DNC 34). Viver como
Ele viveu, ter os mesmos
gestos e atitudes que Ele
tinha, mudar de vida. É
importante que a Fé seja
alimentada e vivenciada
desde o ventre materno
até a hora do encontro
definitivo com Deus. O
discípulo de Jesus alimenta sua Fé na vida de oração, na Palavra de Deus,
nos sacramentos, na vida
em comunidade, com espírito missionário (DAp

292). A IVC, trata-se da
construção de uma identidade nova, marcada
pela certeza de estarmos
acompanhados
pelo
Mestre, pelo compromisso com o Reino de paz e
amor que Deus quer ver
entre nós e de nossa resposta ao projeto de sermos Igreja em saída.
Assim, a Iniciação à
Vida Cristã inclui optar
por uma vida voltada
para a reconstrução de
um mundo mais fraterno, onde os direitos de
todos sejam respeitados
e ninguém seja excluído
ou abandonado. O crescente pluralismo religioso e social em nosso país,
e as grandes situações de
injustiça estão exigindo
que os adultos católicos
sejam mais amadureci-

dos na Fé e na caridade.
E lembrando o Apóstolo
Paulo, falando ao povo
de Corinto: “Agora, pois,
permanecem a fé, a esperança e o amor, estes
três, mas o maior destes
é o amor”(1Cor 13,13).
A IVC evidencia: a
função do laicato na vida
da Igreja e no mundo; a
sua radical participação
à tríplice função sacerdotal, profética e régia
de Cristo. A realidade
aponta para a necessidade de resgatar na Igreja,
hoje, a instituição do
catecumenato e trabalhar a catequese como
educação pessoal e comunitária, que leva à experiência de Jesus Cristo e, por conseguinte, à
conversão e à opção por
Ele, o Senhor.

Pastoral da Sobriedade: missão de acolher
Elismar Oliveira

Coordenador Arquidiocesano da
Pastoral da Sobriedade

A Pastoral da Sobriedade é ação concreta da Igreja na prevenção e recuperação
da dependência química, uma ação Pastoral
conjunta que busca a
integração entre todas
as pastorais, movimentos, comunidades
terapêuticas e casas de
recuperação para que
através da pedagogia
de Jesus Cristo libertador, possa resgatar e
reinserir os excluídos,
propondo uma mudança de vida através do
caminho da conversão.
A Pastoral é uma
atuação especial da
Igreja diante de um
problema da sociedade no momento em
que ele se apresenta, é
uma resposta da Igreja a uma problemática
social. Considerando
que 25% da população
brasileira está direta

A missão faz a
Comunidade Missionária
Pe. Luiz Faustino dos Santos
Mariana, MG

Representantes da Catequese

“Diante de Deus,
nosso Pai, nos lembramos sempre da Fé ativa,
do amor capaz de sacrifícios e da firme esperança que vocês depositam em nosso Senhor
Jesus Cristo”(1Ts 1,3)
A Iniciação à Vida
Cristã (IVC) foi o tema
central da Assembleia
dos Bispos do Brasil, em
2017. Deste encontro,
surgiu o documento 107,
oferecendo aos evangelizadores um itinerário
para formar discípulos-missionários. A IVC
significa a ação interior
e transparente realizada
por Deus, de forma livre
e gratuita. É um processo de preparação, compreensão e acolhimento
dos grandes segredos da
Fé e da vida nova revela-

Opinião

PASTORAL DA SOBRIEDADE

ou indiretamente ligada
ao fenômeno das drogas, que cada vez mais
cedo os adolescentes
entram em contato com
as drogas, carregando
consigo em média 4
outras pessoas chamadas de co-dependentes
(membros da família
e amigos), a Pastoral
da Sobriedade capacita
aqueles que, de alguma
maneira, se identificam

com a causa e desejam
lutar pela vida.
A Igreja tem por
missão transmitir a
palavra do Evangelho
que abre para a vida de
Deus e de fazer descobrir o Cristo, Palavra
de Vida, que oferece
um caminho de crescimento humano e espiritual a exemplo do seu
Senhor. Solidário com
seus irmãos, a Igreja

vem em socorro dos
menores e dos mais
fracos cuidando daqueles que estão feridos,
fortalecendo aqueles
que estão doentes, reforçando a promoção
pessoal de cada um.
É importante ressaltar que todos podem
participar da Pastoral
da Sobriedade, pois a
maior de todas as dependências é o pecado.

Na comunidade social estão todas
as pessoas de todas as classes, de todas
as raças, de todas as crenças, de todas
as idades. Pessoas cheias de vida, de sonhos, de buscas, de lutas, de conquistas
e de decepções. A sociedade está repleta
de concorrências, disputas. Muitas pessoas querem sair na frente, querem o
primeiro lugar a todo custo, mesmo que
isso venha empobrecer outros, marginalizar outros. É uma luta desigual.
As lágrimas de dor de alguns, não
comovem outros. A insensibilidade
cresce tanto que já não se assusta com
um ser humano agonizando em uma
poça de sangue, no meio da rua. Chegamos à tamanha inversão de valores que um cão ferido na rua é levado
para casa. Mas, uma criança faminta
é deixada ao léu. O aconchego de um
lar e o carinho de mãe é negado a uma
criança, mas é oferecido a um animal
de estimação. Há criança que gostaria
de ser um celular para ser acariciada
pela mãe. E perguntamos: por que o ser
humano faz medo? Por que há tanta
violência, tanta monstruosidade entre
os “humanos”?
A comunidade eclesial vai ao templo reza, adora, louva, celebra, comunga... e parte para o mundo: trabalho,
lazer, convivência... Aí está o campo da
missão “até os confins da terra” (At 1,8;
Mt 28,19; Mc 1,15). O Templo lembra
a Bíblia e o mundo lembra o jornal. O
verdadeiro cristão tem a Bíblia (palavra
de Deus) em uma mão e o jornal (palavra/ação das pessoas) em outra mão.
É o confronto entre a proposta de Deus
e a realidade do mundo. Os filhos de
Deus são chamados a trabalhar nesta
vinha (cf. Mt 20,1-7). O Pai, na Palavra,
orienta seus filhos para a ação transformadora da realidade.
A missão é de Deus, mas o trabalho
missionário passa por seus filhos e filhas. A missão se faz através de pastorais
transformadoras, proféticas, servidoras.
As pastorais sociais transformam as estruturas sociais; anunciam a Boa Notícia
de Jesus no meio de seu povo hoje e denunciam o que se opõe aos projetos de
Deus. Não merece o nome de pastoral
uma ação eclesial que não transforma o
meio social. Não é propriamente cristã
uma celebração ou formação eclesial
que não tenha influência na vida dos filhos e filhas de Deus.
A Igreja propõe como exigência da
Evangelização: serviço prioritário aos
empobrecidos; diálogo, como forma
de aproximação do outro; anúncio da
Boa Notícia, e testemunho de comunhão, como família de Deus.
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Quando os
jovens
questionam
a nossa fé
Mons. Luiz Antônio R. Costa
Vigário Geral
Pároco da Paróquia
São Gonçalo do Amarante,
em Catas Altas da Noruega, MG

É próprio do jovem
questionar. Ao experimentar a vida o jovem praticamente indaga sobre o
sentido de tudo: a vida,
o sofrimento, a morte, o
amor, o que fazer para
ser feliz... São os grandes
questionamentos de todas
as épocas. Deus e a religião não escapam desses
questionamentos.
Ora,
as indagações dos jovens
costumam ser feitas com
tal veemência que muitos
adultos se assustam e não
poucos fogem delas, ou –
o que é pior – repreendem
asperamente quem ousa
duvidar ou questionar.
Essa postura desastrada
é o início do afastamento
da fé por parte de muitos
jovens. Neste artigo damos
prosseguimento ao tema
iniciado anteriormente e
continuamos nos apoiando nas reflexões de Steve
Argue e Kara Powell"1
É necessário repetir
que não há nada de errado
em fazer perguntas. Pais e
educadores devem compreender o óbvio: a experiência de fé aos 18 anos é
bem diferente daquela que
se tinha aos 8 anos. Muitas
dúvidas são causadas por
concepções errôneas sobre
Deus, a fé ou a Igreja. Daí
a necessidade de esclarecimento. Muitas dúvidas
podem ser respondidas recorrendo-se ao Catecismo
da Igreja Católica ou um
bom catecismo de jovens
(por exemplo o YouCat).
Existe igualmente boa literatura sobre questões refe-

rentes à fé cristã e à história da Igreja.
E quando um jovem
diz “eu não creio mais em
Deus”? O que fazer? O melhor a ser feito é pedir “fale
mais sobre esse Deus no
qual você deixou de crer.
Fale sem receios”. Provavelmente o que vamos
encontrar é uma ideia distorcida de Deus, totalmente oposta ao Deus revelado pela fé cristã. Acolher
com respeito e paciência
essas dúvidas e descrenças e, em seguida, auxiliar
o jovem a compreender
suas questões sob outros
pontos de vista e buscar
superar a dúvida.
Evidentemente
também existem situações nas
quais respostas simplistas
não resolvem nada. Só
afirmar que “a Igreja diz
isso e ponto final” não ajuda quando existem questionamentos existenciais
mais profundos. Devemos permitir que jovem
continue conversando e
refletindo com adultos
sensatos e maduros na fé.
Igualmente é nocivo colocar um jovem “contra a parede” e vociferar: “ou você
aceita tudo isso ou será
mais um ateu e ímpio”. A
curto prazo sempre parecerá mais cômodo ser ateu
e ímpio. Há de se ter sensibilidade e discernimento,
evitando o extremismo do
"ou tudo ou nada". Favorecer formas criativas e profundas de se experimentar
a fé é um caminho viável.
Vários jovens rejeitam
participar da Missa, mas
aceitam ir a um retiro de
jovens, uma peregrinação,
um grupo juvenil... Talvez
rejeitem participar da Missa na própria paróquia,
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As indagações dos
jovens costumam ser
feitas com tal
veemência que
muitos adultos
se assustam e
não poucos fogem delas, ou
– o que é pior
– repreendem
asperamente
quem ousa duvidar ou questionar.

mas não em outros lugares.
Muitos jovens não se aproximam do cotidiano da
Igreja, mas assistem com
interesse explicações sobre
a fé cristã nos vídeos do
youtube ou nos podcasts.
São acessos eficazes aos
jovens de hoje e não podemos ignorá-los.
Nada, porém, é mais
eficaz do que aquela boa
conversa entre pais e filhos. Ao falar da transmissão comunitária das
tradições religiosas, dizia o
antropólogo Mircea Eliade
que “o primeiro rito deve
ser a narração do mito”. Ou
seja: os adultos devem narrar, isto é, partilhar com
os jovens a sua experiência de fé, o seu relacionamento com Deus. Muitos
pais falaram disso aos seus
filhos quando eram crianças, mas é preciso falar
novamente, considerando
quando são adolescentes,
jovens ou adultos. Contar
aos jovens como você encontrou Deus, como Deus
guiou a sua vida e a vida
de sua família, sobretudo
nos momentos difíceis; explicar porque você optou
por Deus. Tais partilhas
são decisivas e formam a
base da vida de fé dos filhos, explica Steve Argue.
Jovens sempre questionarão a fé, a prática religiosa e até o próprio Deus.
Seus questionamentos não

podem ser desprezados,
ignorados ou combatidos. Oferecer espaços de
diálogo, acolhida e aprofundamento da fé são verdadeiras oportunidades
da evangelização. Trata-se de um ponto crucial.
É por aqui que se ganha ou
se perde a presença dos jovens na Igreja.
Referência:
1
Growing With: Every
Parent’s Guide to Helping Teenagers and Young
Adults Thrive in Their
Faith, Family and Future. Grand Rapids: Baker
Books, 2019).

Para Refletir

com seu grupo ou
equipe pastoral

1- Quais os questionamentos mais
frequentes que vocês
costumam receber dos
jovens? Como temos
respondido?
2- Como podemos
nos capacitar diante de
jovens cada vez mais
questionadores?

Notícias

10
2|

Visão pastoral

Segundo capítulo
das DGAE
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Fórum de esperanças e compromissos

Pe. Edmar José da Silva
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral
Pároco da Paróquia São Sebastião, em Itabirito, MG

O segundo capítulo das Novas Diretrizes
Gerais para a Ação Evangelizadora da Igreja
no Brasil, intitulado “Olhar de discípulos missionários”, tem como objetivo contemplar, discernir e iluminar a complexa realidade atual,
não com um olhar sociológico (análise de conjuntura), mas com o olhar de discípulo missionário que se pergunta: “Em quais aspectos
o atual momento histórico interpela o modo
de viver a missão?”.
O documento constata que o mundo atual e o Brasil estão passando por profundas
transformações, por uma mudança de época,
em que os fundamentos últimos da compreensão da realidade se tornaram frágeis, gerando grande perplexidade e insegurança. Estão
acontecendo alterações radicais no modo de
se conceber a vida, o ser humano, a família, os
valores, a religião, Deus e todas as demais dimensões da realidade. É um processo que está
em andamento, portanto, difícil de ser analisado e tematizado, e que gera grande incerteza
quanto ao futuro.
O documento constata que o mundo vai
se tornando uma grande cidade, onde o estilo
de vida e a mentalidade das grandes metrópoles influenciam outras cidades e até os mais
distantes pontos do planeta, tudo isso disseminado pelos atuais meios de comunicação.
Portanto, na sua ação evangelizadora, a igreja
não deve desconsiderar este aspecto fundamental da cultura urbana da sociedade. Neste
capítulo são apresentadas algumas características do contexto urbano atual que interferem
diretamente no processo de evangelização: a
afirmação das individualidades, que é positivo,
e o individualismo crescente que enfraquece o
convívio, a vivência fraterna e a comunhão; o
consumismo exagerado que tende a avaliar as
pessoas a partir dos mecanismos de produção
e eficiência do mercado; o enfraquecimento
das grandes instituições sociais, com repercussão na fragilização da família; a pluralidade que, se por um lado, possibilita o exercício
da liberdade, por outro, apresenta o indivíduo
como critério absoluto de escolha livre; a locomoção e mobilidade nas grandes cidades; a pobreza crescente, fruto da indiferença e da falta
de solidariedade; o desafio ambiental que leva
à degradação da natureza, mas também do ser
humano; o sistema econômico injusto, que
visa somente o lucro e não a pessoa humana;
os fanatismos e fundamentalismos que nos levam a redescobrir os caminhos da tolerância e
da verdadeira democracia. O documento apresenta uma preocupação especial com os jovens
que sentem na pele a situação atual e ficam
confusos diante da fragilidade dos valores e da
precariedade dos critérios para suas escolhas.
O segundo capítulo termina convocando-nos para um olhar de esperança e de alegria
em meio aos diversos desafios. Não obstante a
realidade complexa, existem muitas iniciativas
importantes que revelam que Deus habita a cidade e está no meio de nós.
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Um Fórum marcado pela
esperança e o compromisso
com a vida. Assim foi o 7º
Fórum Social pela Vida realizado pela arquidiocese de
Mariana, em Barão de Cocais
(MG), nos dias 26 a 29 de setembro, e reuniu cerca de 400
pessoas. Inspirados pelo tema
“A terra clama por justiça e
os pobres, por direitos”, o encontro debateu sobre temas
importantes para o cenário
nacional e o contexto desta
Igreja particular.
Divididos em seis eixos
temáticos, os participantes
aprofundaram as reflexões e
indicaram propostas de ações
para serem implantadas na arquidiocese. Segundo o coordenador arquidiocesano da
Dimensão Sociopolítica, padre Marcelo Santiago, essas
propostas foram colocadas na
carta compromisso, aprovada
no final do encontro.
Esse documento será trabalhado nos próximos anos,
nele é destacado que os participantes do Fórum Social
tiveram a oportunidade de
refletir sobre o compromisso
de fé com a cidadania ativa,
no exercício da caridade fraterna, em vista da construção permanente da sociedade
do bem viver e do conviver.
“Constatamos a urgência do
engajamento de todos na defesa da ecologia integral e
na promoção de políticas públicas em prol de um mundo
melhor, a partir dos pequenos,
pobres e excluídos, os preferidos do coração de Deus,

testemunhando o seu Reino
de Vida, Justiça e Paz, rumo
à plenitude”, salienta o texto.
Segundo padre José Antônio de Oliveira, da Paróquia
de São João Batista, uma das
paróquias acolhedoras do encontro, o tema desta edição
foi muito atual. “Os grupos
de trabalho fizeram uma reflexão madura e objetiva,
surgiram muitas propostas de
ação. As celebrações foram
orantes e belas. As equipes de
serviço se empenharam para
fazer o melhor e fizeram. Os
assessores foram muito felizes em suas reflexões. O Fórum foi um tempo de graça e
de crescimento. Uma expressão bonita da Igreja profética, em saída, comprometida
com a vida, com a ecologia
integral, com os mais pobres,
com as vítimas de uma sociedade predatória e imediatista,
que coloca o dinheiro acima
da pessoa e o lucro acima da
vida”, afirmou.
Para Silene Gonçalves,
da equipe de organização, o
Fórum foi um sucesso. “Nós
avançamos muito nas propostas, nos grupos de trabalho,
na organização dos eixos e
os participantes comprometidos com a causa. Acredito
que a metodologia utilizada,
tanto para as missões, quanto a metodologia utilizada
nos eixos facilitou também
a participação. As conferências foram maravilhosas. Foi
um momento de alimentar a
alma, de buscarmos forças
para lutar pela sociedade do

bem viver”, disse.
O bispo auxiliar de Belo
Horizonte, Dom Vicente de
Paula Ferreira, afirmou que o
Fórum é importante por unir
as comunidades. “Tantas pessoas que lutam por um mundo mais justo à luz do evangelho, sobretudo diante desses impactos contra a vida,
como o crime em Brumadinho, com tantas vidas destruídas. Temos que nos unir.
Temos que ser solidários e
dar as mãos às comunidades
que já tem uma luta grande.
O Fórum é pra isso. Para fortalecer a nossa fé e a nossa
luta”, pontuou.
Romaria Dom Luciano
A vida e profecia do servo
de Deus Dom Luciano Mendes foi lembrada em uma romaria no último dia do Fórum
Social. Carregando cruzes,
faixas e cartazes, centenas
de pessoas caminharam pelo
Centro de Barão de Cocais
nesta romaria de fé e luta.
“Essa é a segunda romaria
Dom Luciano pela Vida na
nossa arquidiocese de Mariana. Romaria é caminhar com
fé. É ir ao encontro. É sair.
Queremos ir ao encontro do
Senhor a partir dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos
mais pobres, dos mais excluídos e necessitados. Que Deus
nos dê um coração capaz de
amar e servir, como foi o coração de Dom Luciano, para
fazermos o bem, para lutarmos por justiça e paz”, disse
padre Marcelo Santiago.
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Arquidiocese promoverá Encontro Arquidiocesano de Jovens em 2020
Dois de agosto. Esta é a data escolhida para o Encontro Arquidiocesano de Jovens, que tem a intenção de unir as diversas expressões
juvenis em um momento de oração
e confraternização. A escolha foi feita na segunda reunião da Equipe de
Animação Juvenil, realizada no dia
5 de outubro, no Centro Arquidiocesano de Pastoral, em Mariana.
De acordo com o coordenador
arquidiocesano de pastoral, padre Edmar José da Silva, o encontro também

tem o objetivo de celebrar o Ano da
Família na Arquidiocese e dar maior
visibilidade para a nova metodologia
de acompanhamento e organização
das juventudes na Arquidiocese.
“No próximo ano, o Projeto Arquidiocesano de Evangelização propõe a família como periferia para ser
trabalhada na Arquidiocese. A juventude não pode ficar alheia a esta proposta e, portanto, também vai propor
iniciativas. O encontro sugerido entra
como uma destas propostas”, explica.

GABRIELA SANTOS

Reestruturação pastoral da arquidiocese é debatida com os vigários forâneos

BRUNA SUDÁRIO

Os vigários episcopais e os vigários forâneos estiveram reunidos
com o arcebispo de Mariana, Dom
Airton José dos Santos, e o coordenador arquidiocesano de pastoral,
padre Edmar José da Silva, no dia 9
de outubro, no Centro Arquidiocesano de Pastoral, em Mariana. O encontro teve como objetivo envolver
os vigários forâneos na discussão sobre a reestruturação pastoral da Arquidiocese, perceber se existe um desejo de mudança e pensar em como
envolver as foranias neste processo.
Segundo padre Edmar, durante
a conversa, alguns aspectos foram

evidenciados. “Há realmente um
anseio por mudança. Todos viram a
necessidade de se valorizar mais as
foranias como instâncias de dinamização da vida pastoral da Arquidiocese”, explicou.
As propostas de mudanças foram iniciadas na Assembleia Arquidiocesana de Pastoral de 2018, onde
os participantes sugeriram modificações na metodologia das próprias
assembleias. O assunto foi retomado e ampliado nos conselhos e será
debatido na 27ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, agendada
para os dias 22 e 23 de novembro.

Candidatos ao diaconato permanente são instituídos acólitos
Os quinze candidatos ao diaconato permanente receberam o ministério do acolitato pelas mãos do arcebispo de Mariana, Dom Airton José dos
Santos, no dia 6 de outubro, na missa
presidida às 10h no Santuário de Nossa Senhora do Carmo, em Mariana.
Anderson Lúcio da Costa, Armando Hammoud, Délio Duarte, Evanildo Cândido Machado,
Francisco Donizete Vidal, Her-

nando Rodrigues, José Fagundes
Felisberto, José Luciano de Castro
Nazareth, José Roberto Pinto, Lautair Lopes Fernandes, Luiz Otávio
Teixeira, Marcelo Pereira da Silva,
Paulo Afonso de Assis, Ronei Luís
da Silva Ferreira e Walmik Pimentel de Matos são os candidatos que
se preparam para receber o sacramento da ordem, em grau diaconal, desde agosto de 2015.
GABRIELA SANTOS

Província de Mariana estuda os impactos da mineração
Os impactos da mineração e das
barragens foram temas de estudo
e reflexão na reunião da Província
Eclesiástica de Mariana realizada no
dia 19 de setembro, em João Monlevade. O encontro, que foi assessorado pelo Frei Rodrigo Perit, contou
com a presença do arcebispo de
Mariana, Dom Airton José dos Santos, do bispo da Diocese de Governador Valadares, Dom Carlos Félix,
e do bispo da diocese anfitriã, dom
Marco Aurélio Gubiotti, de padres,
leigos e representantes da comissão
de meio ambiente da província.
Durante a reunião, o assessor,
BRUNA SUDÁRIO

que faz parte da Comissão de Mineração da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), alertou sobre os impactos da mineração
e dos riscos dos rompimentos das
barragens. Ele também sublinhou
sobre a importância da província ter
um representante em diálogo com o
grupo de trabalho sobre mineração
da CNBB.
Uma avaliação sobre a 4ª Romaria das Águas e da Terra também fez
parte da pauta. A Romaria foi realizada, em julho, na cidade de Itabira e reuniu milhares de pessoas de
toda a Bacia do Rio Doce.
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Tradição,
ancestralidade
e religiosidade
popular
Festa de Nossa Senhora do Rosário no distrito
de Airões, em Paula Cândido, é marcada pela
religiosidade popular
ARQUIVO DA COMUNIDADE

Bruna Sudário
Todo terceiro final de semana do mês de outubro a
religiosidade popular ganha
às ruas do distrito de Airões,
em Paula Cândido (MG), na
Região Leste. A festa de Nossa Senhora do Rosário, marcada pela ancestralidade de
um povo, é realizada há 131
anos e celebra a padroeira da
Comunidade Quilombola do
Córrego do Meio.
O Congado, que tem na
Virgem do Rosário o centro
de sua devoção, é um dos
destaques da festa. Em Airões, a Banda de Congo surgiu junto com o festejo e tem
o objetivo de dançar para a
santa na festa. “Em homenagem ao mestre José Lúcio
Rocha, já falecido, a Banda
possui seu nome desde o início dos anos 70. Atualmente
o mestre da Banda é o mestre
Boi, Antônio Matias Celestino”, explica Maria José, coordenadora Arquidiocesana da
Pastoral Afro-Brasileira.
A Festa inicia-se com
a novena que é rezada todos os dias até o sábado que
precede o festejo. Neste dia,
a concentração começa na
Comunidade Quilombola
do Córrego do Meio, onde os
congos de outras localidades
se reúnem em momentos de

oração e música. No fim da
tarde, o cortejo sai em direção ao centro de Airões.
“Após algumas visitas, o
congo se dirige à igreja. Ao
chegar o cortejo, com a igreja
ainda fechada, eles a salvam”.
Maria José explica que “a prática conga de salvar as igrejas
consiste em uma série de textos soltas, como é próprio da
tradição oral, onde o tema fala
da libertação escrava e da devoção a Senhora do Rosário”.
Após clamores e danças, as
portas da igreja são abertas e o
congo se acomoda na parte de
dentro para a celebração. No
final, o padrinho e a madrinha do Mastro e da Bandeira
vão ao altar, pegam a bandeira
e a levam até o mastro que fica
em frente à igreja.
No domingo, a festa começa com a Alvorada. “Os
congadeiros se concentram
por volta das 4h da manhã no
Córrego do Meio para iniciar
o cortejo. O itinerário desse
cortejo é o mais exigente em
termos físicos. Muitos pontos e ruas do distrito são visitados”, ressalta Maria José.
Após a Alvorada, os congos têm cerca de 1h para
descansar e se apresentar
novamente em frente à igreja, dessa vez trajando a indumentária de capas e fitas que
lhe é típica, para juntos che-

garem ao almoço que é oferecido pelo Rei e Rainha Velha.
Em clima de partilha, esse
almoço é aberto para toda a
comunidade.
Na parte da tarde é iniciado o cortejo oficial que
escolta os Reis e Rainhas de
sua casa até a Igreja. “Primeiro são tirados da casa os
Reis Velhos (festeiros que entregam a coroa), logo após, o
cortejo toma o rumo da casa
dos Reis Novos (que irão receber a coroa), que também
são tirados e acomodados
atrás da corte velha. Assim,
o cortejo é formado por duas
cortes com Reis e Rainhas,
ladeados de Príncipes e Princesas, seguidos por fileiras de
criados”, disse.
Todos acomodados na
igreja, o congo sai para fazer
uma dança até o momento em
que começa a missa. Maria
José explica que terminada a
primeira parte da celebração,
acontece a ‘chamada’, que é o
anúncio da sucessão de ofertas
em dinheiro dadas pelos Reis
de Promessa, que são pessoas
contempladas por alguma
graça da Senhora do Rosário
e que decidem contribuir com
as despesas da festa.
“Enquanto o mesário responsável pela chamada se organiza para iniciar o trabalho,
os congos se dirigem ao lado
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de fora da igreja para realizar
o Corte. Essa etapa é considerada ‘a hora mais pesada
do Congo’. As duas esferas,
igreja e Congo, trabalhando
em paralelo, revivem aquilo que é na memória desses
homens e mulheres, o pior
dos momentos entre casa-grande e senzala. O Corte
rememora os encontros de
barões escravocratas quando
se reuniam para negociar escravos. A igreja representa a
casa-grande onde as transações serão decididas, e a rua

Não há palavras que possam descrever
a emoção de
ser honrada
com uma Coroa que traz
a história do
Povo Negro,
traduzida na
Fé em Nossa
Senhora”

se transforma na senzala, em
que os negros, assombrados
pelo pasmo, aguardavam seu
destino”, disse Maria José.
“A lista de doações, que é
lida na chamada, vai sendo
composta durante o ano pelos festeiros. O mesário faz o
papel do leiloeiro na época do
comércio escravo. Toda vez
que anuncia uma doação com
nome e valor, ele faz a memória conga voltar a quando o
leiloeiro anunciava um lance
com o valor e o nome do senhor interessado por um negro específico. Uma banda de
música - composta de brancos
e formada exclusivamente por
instrumentos de raiz euro-

péia – fica na igreja próxima à
mesa, toda vez que um lance é
cantado pelo mesário, a banda
reage energicamente de acordo com o valor doado. Essa
é etapa mais longa da festa”,
acrescenta Maria José.
Terminado o Corte, realiza-se a procissão do Rosário
que sai da igreja e faz uma
volta no centro de Airões. Ao
retornar e acomodar as cortes
reais, a coroação é iniciada e a
missa encerrada. “Após os dois
casais reais saírem da igreja,
organiza-se a partida do cortejo. A primeira parada é feita
na casa do Rei e Rainha Velha
e a banda de Congo os conduz
até a sala. É realizado o momento de oração e terminada
a Ave Maria a banda volta ao
cortejo. Segue para a casa do
Rei e Rainha Nova, onde pode
ser oferecido um café ou um
jantar”, disse Maria José.
Ela sublinha que a experiência vivenciada com o
Reinado de Compromisso
de Nossa Senhora do Rosário em 2018 deixou marcas
que ela levará pra vida toda.
“Não há palavras, gestos e
nenhuma manifestação que
possa descrever a emoção e
orgulho de ser honrada com
uma Coroa que traz em seu
significado a história do Povo
Negro, traduzida na Fé em
Nossa Senhora, na alegria e
na religiosidade popular. É
muito bom compreender que
a nossa cultura vinda de África se mantem viva por meio
dos costumes e tradições. Seremos sempre gratos a Deus
pela oportunidade de beber
nessa fonte da ancestralidade
e do amor”, disse.
Neste ano de 2019, a Festa
de Nossa Senhora do Rosário em Airões será realizada
nos dias 11 a 20 de outubro
e terá como rei e rainha: Pedro Maruque e Maria de
Lourdes Mateus.

