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Fé e gratidão 
a Deus

Uma contribuição que é sinônimo de fé e 
gratidão a Deus. Celebrado neste mês de no-

vembro, o dízimo é uma contribuição periódica 
dos fiéis. Segundo o documento 106 da Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil, o dízimo 

pressupõe pessoas evangelizadas e  
comprometidas com a evangelização.
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Nesta 307ª edição do Jornal Pastoral, você que 
nos acompanha neste vínculo de formação e evan-
gelização é convidado a refletir sobre o Dízimo, uma 
dimensão importantíssima na vida da Igreja. Além 
disso, você também terá a oportunidade de aprofun-
dar o conhecimento sobre o Dia do Pobre, instituído 
pelo Papa Francisco no ano de 2017.

Na maioria das paróquias de nossa Arquidiocese, 
o mês de novembro é dedicado a uma reflexão sobre 
o Dízimo. Desde a chegada de Dom Luciano Pedro 
Mendes de Almeida na Arquidiocese de Mariana, a 
preocupação em implantar e conscientizar os fiéis 
das diversas paróquias sobre a dimensão do dízimo 
foi um esforço de muitos agentes de pastoral e padres 
que acreditam no gesto da partilha, e grandes já são 
os frutos que se pôde colher. O que se percebe é que a 
estruturação da Pastoral do Dízimo foi bem eficiente 
nas comunidades e a adesão à contribuição do dízimo 
é fruto da experiência de fé, alegre e generosa. 

Desde a década de 50 a CNBB vem demostrando 
grande preocupação e incentivo para que as igrejas 
particulares possam viver bem esta dimensão, espe-
cialmente a partir do texto “Pastoral do Dízimo” de 
1975. Há pouco tempo, a mesma conferência se de-
bruçou no estudo acerca do dízimo e propôs para a 
Igreja no Brasil o documento 106, intitulado “O dí-
zimo na comunidade de fé: orientações e propostas”, 
em que ressalta: “O dízimo expressa a participação da 
pessoa batizada na missão de anunciar o 'Evangelho da 
alegria'. Portanto, ser dizimista é ser sinal de pertença 
à comunidade eclesial, símbolo de reconhecimento e 
gratidão por aquilo que Deus concede ao seu povo. 

Pautada naquilo que nos apresenta a Igreja e no 
intuito de ajudar as comunidades, bem como a Pas-
toral do Dízimo, esta edição buscará indicar e res-
ponder quais são os fundamentos bíblicos e eclesiais 
do dízimo e quais as suas dimensões e finalidades.

Você é ainda convidado a entranhar-se na refle-
xão sobre o III Dia Mundial dos Pobres, instituído 
pelo Papa Francisco, que tem como tema: "A espe-
rança dos pobres jamais se frustrará’’ (Sl 9,19). Em 
sua mensagem o papa nos diz que: ‘‘A opção pelos 
últimos, por aqueles que a sociedade descarta e lan-
ça fora, é uma escolha prioritária que os discípulos 
de Cristo são chamados a abraçar para não trair a 
credibilidade da Igreja e dar uma esperança concreta 
a tantos indefesos. É neles que a caridade cristã en-
contra a sua prova real, porque quem partilha os seus 
sofrimentos com o amor de Cristo recebe força e dá 
vigor ao anúncio do Evangelho”. Esta temática será 
discutida pelo Cônego Lauro Sérgio Versiani, páro-
co da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fá-
tima, em Viçosa (MG), em uma entrevista que você 
não pode deixar de ler.

O certo é que a edição deste mês nos apresenta 
grandes temas que poderão ser amplamente discu-
tidos nos conselhos de nossas paróquias, bem como 
nas diversas pastorais. Sempre na busca de uma for-
mação concisa para melhor evangelizar. 
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Expediente

Palavra do papa
Mensagem para o III Dia Mundial das Pobres

A esperança dos pobres jamais se frustrará

1. «A esperança dos pobres jamais se 
frustrará» (Sal 9, 19). Estas palavras são 
de incrível atualidade. Expressam uma 
verdade profunda, que a fé consegue 
gravar sobretudo no coração dos mais 
pobres: a esperança perdida devido às 
injustiças, aos sofrimentos e à precarie-
dade da vida será restabelecida.

O salmista descreve a condição do 
pobre e a arrogância de quem o oprime 
(cf. Sal 10, 1-10). Invoca o juízo de Deus, 
para que seja restabelecida a justiça e 
vencida a iniquidade (cf. Sal 10, 14-15). 
Parece ecoar nas suas palavras uma ques-
tão que atravessa o decurso dos séculos 
até aos nossos dias: como é que Deus 
pode tolerar esta desigualdade? Como 
pode permitir que o pobre seja humilha-
do, sem intervir em sua ajuda? Por que 
consente que o opressor tenha vida feliz, 
enquanto o seu comportamento haveria 
de ser condenado precisamente devido 
ao sofrimento do pobre?

No período da redação do Salmo, 
assistia-se a um grande desenvolvi-
mento económico, que acabou também 
– como acontece frequentemente – por 
gerar fortes desequilíbrios sociais. A 
desigualdade gerou um grupo consi-
derável de indigentes, cuja condição 
aparecia ainda mais dramática quando 
comparada com a riqueza alcançada 
por poucos privilegiados. Observando 
esta situação, o autor sagrado pinta um 
quadro realista e muito verdadeiro.

Era o tempo em que pessoas arro-
gantes e sem qualquer sentido de Deus 
espiavam os pobres para se apoderar 
até do pouco que tinham, reduzindo-
-os à escravidão. A realidade, hoje, não 
é muito diferente! A numerosos gru-
pos de pessoas, a crise económica não 
lhes impediu um enriquecimento tan-
to mais anómalo quando confrontado 
com o número imenso de pobres que 
vemos pelas nossas estradas e a quem 
falta o necessário, acabando por vezes 
humilhados e explorados. Acodem 
à mente estas palavras do Apocalip-
se: «Porque dizes: “sou rico, enrique-
ci e nada me falta”, e não te dás conta 
de que és um infeliz, um miserável, 
um pobre, um cego, um nu?» (3, 17). 
Passam os séculos, mas permanece 
imutável a condição de ricos e pobres, 

como se a experiência da história não 
ensinasse nada. Assim, as palavras do 
salmo não dizem respeito ao passado, 
mas ao nosso presente submetido ao 
juízo de Deus.

2. Também hoje devemos elencar 
muitas formas de novas escravidões a 
que estão submetidos milhões de ho-
mens, mulheres, jovens e crianças.

Todos os dias encontramos famílias 
obrigadas a deixar a sua terra à pro-
cura de formas de subsistência noutro 
lugar; órfãos que perderam os pais ou 
foram violentamente separados deles 
para uma exploração brutal; jovens 
em busca duma realização profissio-
nal, cujo acesso lhes é impedido por 
míopes políticas económicas; vítimas 
de tantas formas de violência, desde a 
prostituição à droga, e humilhadas no 
seu íntimo. Além disso, como esque-
cer os milhões de migrantes vítimas de 
tantos interesses ocultos, muitas vezes 
instrumentalizados para uso políti-
co, a quem se nega a solidariedade e a 
igualdade? E tantas pessoas sem abrigo 
e marginalizadas que vagueiam pelas 
estradas das nossas cidades?

Quantas vezes vemos os pobres nas 
lixeiras a catar o descarte e o supérfluo, 
a fim de encontrar algo para se alimen-
tar ou vestir! Tendo-se tornado, eles 
próprios, parte duma lixeira humana, 
são tratados como lixo, sem que isto 
provoque qualquer sentido de culpa 
em quantos são cúmplices deste es-
cândalo. Aos pobres, frequentemente 
considerados parasitas da sociedade, 
não se lhes perdoa sequer a sua pobre-
za. A condenação está sempre pronta. 
Não se podem permitir sequer o medo 
ou o desânimo: simplesmente porque 
pobres, serão tidos por ameaçadores 
ou incapazes.

Drama dentro do drama, não lhes é 
consentido ver o fim do túnel da mi-
séria. Chegou-se ao ponto de teorizar 
e realizar uma arquitetura hostil para 
desembaraçar-se da sua presença mes-
mo nas estradas, os últimos espaços de 
acolhimento. Vagueiam duma parte 
para outra da cidade, esperando obter 
um emprego, uma casa, um afeto… 
Qualquer possibilidade [...]

Continue a leitura em nosso site.
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O 3° Dia Mundial dos Pobres será celebrado por toda a Igreja no dia 17 
de novembro. Neste ano, o Papa Francisco apresenta como mensagem 
de reflexão o tema “A esperança dos pobres jamais se frustrará”. Para 
contribuir com os debates e vivência desta data, o Pastoral conversou 

com o cônego Lauro Sérgio Versiani.

PASTORAL: 
Neste ano, o Papa Fran-

cisco escolheu para a cele-
bração do Dia Mundial 
dos Pobres o tema  “A es-
perança dos pobres jamais 
se frustrará”, qual reflexão 
esse tema provoca?

CÔNEGO LAURO: O 
tema do terceiro Dia Mun-
dial dos Pobres, instituído 
pelo Papa Francisco, é ti-
rado do Salmo 9,19: “A es-
perança dos pobres jamais 
se frustrará”. Considera os 
salmos 9 e 10 particular-
mente, mas também ou-
tras passagens bíblicas do 
Antigo e do Novo Tes-
tamento. Fica evidente a 
predileção de Deus pelos 
pobres diante de situações 
concretas de opressão, in-
justiça e desprezo pelos 
pobres na história. Não se 
trata só do contexto social 
da redação dos textos bí-
blicos, mas da mensagem 
de salvação inspirada pelo 
Espírito Santo que nos in-
terpela ao longo dos tem-
pos, tornando-se perfei-
tamente atual no mundo 
em que vivemos, marcado 
pela exclusão social e con-
sumismo insensível diante 
das desigualdades sociais. 
O pobre bíblico é aquele 
que coloca a sua confiança 
em Deus e essa esperança 
não é vã. O Deus bíbli-
co é aquele que “escuta”, 
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“intervém”, “protege”, “de-
fende”, “resgata”, “salva”, 
como nos recorda o Papa 
Francisco em sua “Mensa-
gem para o III Dia Mun-
dial dos Pobres”. Existe  
uma relação de afeto, de 
amor, entre Deus e os pobres.

“A esperança dos 
 pobres jamais  
se frustrará”

bre é um contínuo protes-
to contra as nossas injusti-
ças; o pobre é um paiol. Se 
lhe ateias o fogo, o mundo 
vai pelo ar”. Essa consci-
ência deve levar a uma 
mudança de mentalidade 
e de atitudes e, iluminada 
pelas Sagradas Escrituras, 
a comunidade cristã deve 
assumir o programa de Je-
sus e aproximar-se dos po-
bres, lembrando-se que o 
Senhor se identificou com 
eles: “Sempre que fizes-
tes isto a um destes meus 
irmãos mais pequeninos, 
a Mim mesmo o fizestes” 
(Mt 25,40). Jesus disse que 
o Reino de Deus pertence 
aos pobres: “Felizes vós, os 
pobres” (Lc 6,20). Se não 
assumirmos esse progra-
ma de Jesus, estaremos nos 
afastando do Evangelho e 
esvaziando a Revelação de 
Deus expressa nas Sagra-
das Escrituras.

PASTORAL:
O Dia Mundial dos Po-

bres é uma oportunidade 
para as pessoas viverem 
a fraternidade e a solida-
riedade? 

CÔNEGO LAURO: 
Sem dúvida, o Dia Mun-
dial dos Pobres é uma 
oportunidade para as 
pessoas e comunidades 
viverem gestos de frater-
nidade e solidariedade. 
Mas não bastam as boas e 
necessárias iniciativas de 
assistência desse dia e do 
nosso cotidiano. É preciso 
experimentar verdadeira 
conversão pessoal e co-
munitária, propiciada pela 
graça oferecida por Deus, 

O Dia Mun-
dial dos Pobres 
visa despertar a 

consciência de 
todos os católi-
cos para o cla-
mor crescente 

dos pobres

"

que nos permita aproxi-
mar dos pobres com amor, 
estabelecendo um diálo-
go fraterno, não os consi-
derando como números, 
mas redescobrindo neles o 
rosto de Jesus Cristo e aca-
lentando a sua esperança 
pelo nosso testemunho de  
amor gratuito.

PASTORAL: 
A Campanha da Fra-

ternidade deste ano de-
bateu sobre as políticas 
públicas. Pensar em po-
líticas públicas é uma 
forma de amenizar as de-
sigualdades em nossa so-
ciedade?

CÔNEGO LAURO: A 
Campanha da Fraterni-
dade de 2019, promovida 
pela CNBB, chamou a nos-
sa atenção para a necessi-
dade de implementação 
de políticas públicas que 
promovam o bem comum, 
o respeito à dignidade de 
cada e de todos os seres hu-
manos, com atenção espe-
cial aos mais necessitados, 
ao contrário de políticas 
que atendem puramente a 
interesses de grupos privi-
legiados na sociedade. A 
promoção social dos po-
bres é parte integrante do 
anúncio do Evangelho e 
testemunho fecundo da fé 
cristã, conforme nos lem-
bra o Papa Francisco na 
EvangeliiGaudium, 183. 

PASTORAL:
Como o Dia Mundial 

dos Pobres pode ser ce-
lebrado nas paróquias e 
comunidades da arqui-
diocese? 

CÔNEGO LAURO:  A 
celebração do Dia Mun-
dial dos Pobres em nos-
sas comunidades e paró-
quias da Arquidiocese de 
Mariana oferece amplo 
espaço para nossa carida-
de criativa.A maioria dos 
que frequentam as nossas 
comunidades paroquiais 
leva uma vida modesta e 
pobre. Há pobres excluí-
dos, afastados, esquecidos 
e abandonados. Precisa-
mos identificar os ros-
tos, os tipos de pobreza; 
acompanhar os irmãos e 
irmãs necessitados. Para 
isso, pode ser útil: promo-
ver rodas de conversa e 
formação sobre a Doutri-
na Social da Igreja; visitas 
missionárias; interação 
na base entre os CCPs e a 
SSVP; conhecimento dos 
agentes sociais da comu-
nidade (Associações de 
Bairro, PSF, etc.); dialogar 
com as forças da socieda-
de civil organizada (movi-
mentos populares e pode-
res constituídos); podem 
ser retomadas sugestões 
da Campanha da Frater-
nidade de 2019; podem 
ser organizadas diversas 
ações assistenciais concre-
tas. Podemos nos pergun-
tar no nível pessoal: quan-
tos amigos pobres temos? 
Devemos nos interrogar 
comunitariamente: o nos-
so trabalho evangelizador 
atinge os pobres? Enfim, 
são muitas as iniciativas 
que podem ser tomadas, 
além das celebrações li-
túrgicas. O importante 
é o processo desencade-
ado e não simplesmente  
ações pontuais.

PASTORAL: 
Quais os objetivos da 

celebração do Dia Mun-
dial dos Pobres?

CÔNEGO LAURO: O 
Dia Mundial dos Pobres 
visa despertar a consciên-
cia de todos os católicos, 
dos cristãos em geral e das 
sociedades contemporâne-
as para o clamor crescen-
te dos pobres, milhões de 
pessoas, em condição de 
marginalização insupor-
tável e que se espalha pelo 
mundo inteiro. O Papa 
Francisco em sua Men-
sagem cita inclusive o Pe. 
Primo Mazzorali: “O po-
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A visão bíblica do 
dízimo é diferente 

da 'teologia da 
prosperidade', 

pois o dízimo não 
é negociata com 

Deus. Em síntese, 
tanto o dízimo 

do Antigo Testa-
mento, como a 

partilha do Novo 
Testamento, am-
bos brotam da fé

Todo segundo domingo 
do mês, centenas de fiéis, es-
palhados pelas paróquias e 
comunidades da arquidioce-
se, fazem um gesto conscien-
te de um coração agradecido 
a Deus, a entrega do dízimo. 
Expressão da participação 
da comunidade, um sinal de  
alegria e comunhão. 

“O dízimo é um ato de fé. 
É um dever sagrado”, afirma 
o assessor arquidiocesano do 
Dízimo, padre José Afonso 
Lemos. “Por meio do dízimo, 
que é uma contribuição moti-
vada pela fé, os fiéis vivenciam 
a comunhão, a participação e a 
corresponsabilidade na evan-
gelização. Além de ser uma 
contribuição motivada pela fé, 
o dízimo também é um com-
promisso moral dos fiéis com 
a Igreja. Deve ser, portanto, 
fixado de acordo com a cons-
ciência retamente formada”, 
acrescenta.

No documento 106 da 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB),  
“O dízimo na comunida-
de de fé: orientações e pro-
postas”, o dízimo é definido 
como uma contribuição pe-
riódica dos fiéis, "por meio 
da qual cada comunidade as-
sume corresponsavelmente 
sua sustentação e a da Igreja.  
Ele pressupõe pessoas evan-

Dízimo:

Assessor Arquidiocesano do Dízimo
Pe. José Afonso Lemos

"

gelizadas e comprometidas 
com  evangelização”.

O texto também destaca 
algumas características relacio-
nadas ao dízimo, como: o rela-
cionamento com a experiência 
de Deus e com o amor frater-
no, o compromisso moral dos 
fiéis com a Igreja e seu valor 
a ser fixado de acordo com a 
consciência formada. 

 
Fundamentos bíblicos 
 Além do ato de fé é pos-

sível encontrar na Bíblia fun-
damentos que ressaltam a im-
portância e a necessidade de 
contribuir com o dízimo. O 
documento 106 apresenta, dos 
números 13 ao 27, esses funda-
mentos bíblicos e teológicos

Padre José Afonso enfa-
tiza alguns destes elementos. 
“A contribuição com o dízimo 
nasce de um coração agrade-
cido; sua principal fundamen-
tação está na Sagrada Escritura 
que deve ser lida em comu-
nhão com a Igreja, para se evi-
tar leituras fundamentalistas; o 
dízimo favorece a comunhão 
de bens vivida pela comunida-
de; a partilha não é um cálculo 
de porcentagem, mas de ação 
de graças; na contribuição com 
o dízimo a tônica predominan-
te deve ser o amor a Deus e aos 
irmãos; Jesus foi contra a práti-
ca dos fariseus e escribas, preo-

cupados com a lei do dízimo 
sem a justiça, a misericórdia e a 
fé (Mt 23,23); a visão bíblica do 
dízimo é diferente da “teologia 
da prosperidade”, pois o dízi-
mo não é negociata com Deus. 
Em síntese, tanto o dízimo do 
Antigo Testamento, como a 
partilha do Novo Testamento, 
ambos brotam da fé”, explica 
padre José Afonso.

 
Dimensões do dízimo
 Relacionado com a vi-

vência da fé e a pertença a 
uma comunidade eclesial, 
o dízimo possui quatro di-
mensões, sendo elas: religio-
sa, eclesial, social ou caritati-
va e missionária.

 “A dimensão religiosa é um 
modo de reconhecer que Deus 
é o Senhor de todos os bens. A 
dimensão eclesial possibilita 
manter as estruturas eclesiais 
no âmbito paroquial, regional 
e diocesano. A dimensão social 
ou caritativa, como a palavra 
já diz, tem como finalidade o 
serviço da caridade. A dimen-
são missionária visa partilhar 
os recursos, em vista do cresci-
mento do Reino de Deus”, res-
salta padre José Afonso.

Até mesmo as finalidades 
do dízimo decorrem de sua 
natureza e de suas dimensões. 
Elas são configuradas pela vida 
da Igreja e determinadas pela 

legislação canônica. Segundo 
o presbítero, a legislação canô-
nica estabelece que “todos os 
fiéis têm obrigação de socorrer 
as necessidades da Igreja”. “A 
legislação estabelece que a pos-
se e a administração dos bens 
temporais estão relacionadas 
com os fins próprios da Igreja, 
a saber: ‘organizar o culto, cui-
dar do conveniente sustento do 
clero e dos demais ministros, 
praticar obras de sagrado apos-
tolado e de caridade, princi-
palmente em favor dos pobres’ 
(Código de direito canônico, 
cân. 1254, § 2).  Também no 
Código de Direito Canônico, 
cân. 222, § 1 se estabelece que 
‘todos os fiéis têm obrigação 
de socorrer as necessidades da 
Igreja’ a fim de que ela dispo-
nha dos meios necessários em 
vista dos seus fins próprios. os 
fiéis devem promover a justiça 
social e precisam ‘socorrer os 
pobres com as próprias rendas, 
lembrados do preceito do Se-
nhor’ (Cân. 222, § 2)”, disse.

“Em breves palavras, os 
mandamentos da Igreja enfa-
tizam que o dízimo tem como 
finalidade: manter o culto, sus-
tentar o clero e amparar os po-
bres. Convém destacar, que em 
nossa Arquidiocese, ao menos 
10% do dízimo devem ser des-
tinados aos pobres”, explica pa-
dre José Afonso.

um compromisso de fé

FOTOS: BRUNA SUDÁRIO
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 Pastoral do Dízimo
O documento 106 da 

CNBB destaca que a Pastoral 
do Dízimo é uma ação ecle-
sial que tem por finalidade 
motivar, planejar, organizar e 
executar iniciativas para a im-
plantação e o funcionamento 
do dízimo, e acompanhar os 
membros da comunidade no 
que diz respeito à sua cola-
boração, em sintonia com a 
Pastoral de Conjunto de cada  
Igreja particular.

Padre José Afonso destaca 
que a Pastoral tem como papel 
principal conscientizar cada 
participante da comunidade 
da sua responsabilidade com 
a sua Igreja e com a sua Co-
munidade, levando-a a refletir 
e organizar as contribuições. 

Tornar o cristão responsável 
comunitariamente. “O papel 
preponderante da equipe da 
pastoral do dízimo é o de ser 
conscientizadora. Mas há ta-
refas a serem executadas: tare-
fas de cadastro de dizimistas, 
plantão do dízimo antes e após 
as missas, redação e remessa de 
correspondências diversas aos 
dizimistas, confecções de carta-
zes, visitas às famílias, participa-
ções eventuais nas celebrações 
comemorativas, e muitas outras 
circunstâncias, que podem sur-
gir. Não se pode esquecer um 
fator muito importante, que é a 
prestação de contas regulares e 
periódicas, das arrecadações do 
dízimo’, sublinha.

O presbítero também afir-
ma que o principal papel do 

dízimo na Pastoral de Conjun-
to é possibilitar um autêntico e 
permanente trabalho de evan-
gelização. “A pergunta que deve 
sempre ser refletida é: nossa 
comunidade está evangelizan-
do num processo de discipu-
lado-missionário? O  dízimo 
reforça o sentido de pertença à 
comunidade,  contribui para a 
comunhão eclesial e para a ação 
evangelizadora. Além disso, o 
dízimo faz com que os agentes 
de outras pastorais compreen-
dam que a partilha de bens é 
uma característica comunitária 
e que deve ser vivida por todos”, 
diz padre José Afonso.

Sublinhando esse papel de 
pertença, o documento da CNBB 
destaca que o dízimo é paroquial. 
“Sua contribuição se faz na sede 

da paróquia, na comunidade ou 
setor da paróquia em que o fiel 
participa - conforme as deter-
minações da Igreja particular. E, 
com isso, o dízimo se distingue 
de doações feitas a outros tipos de 
comunidades, associações, meios 
de comunicação”.

O texto também explica 
que as coletas especiais se dis-
tinguem do dízimo, por sua 
natureza e por sua finalidade. 
Na maioria das vezes, elas pos-
suem motivações específicas e 
são estabelecidas pela Sé Apos-
tólica, pela CNBB ou pelas 
igrejas particulares. 

Na arquidiocese
Na arquidiocese de Maria-

na o dízimo se deu de modo 
mais sistematizado com a che-
gada de Dom Luciano Mendes 
de Almeida. A implantação do 
dízimo nas paróquias tornou-
-se norma em 1991. “No en-
contro dos presbíteros ficou 
definido que o dízimo seria im-
plantado nas paróquias e que 
as taxas seriam abolidas. Po-
demos afirmar que o dízimo é 
uma conquista definitiva para a 
manutenção dos nossos traba-
lhos pastorais em nossa Arqui-
diocese. Em visitas à diversas 
paróquias podemos constatar 
que o dízimo é a resposta defi-
nitiva para manter a Igreja eco-
nomicamente, com profundos 
resultados pastorais”, ressalta  
padre José Afonso.

Para Ana Cristina Ferreira 
de Carvalho, coordenadora da 
Pastoral do Dízimo na Região 
Oeste, participar da Pastoral do 
Dízimo é uma grande satisfa-
ção. “Sinto o Amor e a gratidão 
a Deus rodeando as pessoas 
por toda a comunidade. Aqui, 
temos o dízimo aliado às mis-
sões. Juntos  fazemos um tra-
balho mais avançado nas famí-
lias e não pensando só no valor 
monetário e sim em estender a 
mão ao próximo. O Dízimo é 
partilha com o irmão”, disse.

" Juntos  fazemos 
um trabalho mais 
avançado nas fa-
mílias e não pen-

sando só no valor 
monetário e sim 

em estender a 
mão ao próximo. 
O Dízimo é parti-
lha com o irmão

Coordenadora da Pastoral do 
Dízimo da Região Oeste

Ana Cristina Ferreira
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Sentido Litúrgico
Iniciamos um novo tempo na vida da Igreja, o tempo  do 

Advento, e com ele um novo ano litúrgico preparando-nos para 
o nascimento do nosso Salvador. Para que isso aconteça em toda 
a grandeza da graça de Deus é preciso estarmos atentos, prepa-
rar bem nossos corações, saindo da indiferença para o acolher 
o Filho do Homem. Vamos caminhar na presença da luz que 
nascerá em Belém, pois Jesus vai chegar e que Ele nos encontre 
agindo como fiéis  discípulos.

Liturgia da Palavra
A Palavra de Deus nos tira do sono e nos desperta para 

a grande novidade que está para chegar. É o grande convi-
te da Palavra: Deixemos as obras das trevas e nos vistamos 
com as vestes da luz. Não descuidemos e nem deixemos 
que esta Palavra se perca!

Sugestões
- Pode-se abençoar a coroa do Advento, que é o grande 

símbolo deste tempo litúrgico.
- No início da celebração uma criança vestida com 

uma túnica pode entrar com a primeira vela enquanto se 
canta um cântico próprio, de acordo com a realidade lo-
cal. Chegando ao presbitério, mostrando a vela, alguém 
pode fazer uma monição: “O Senhor nos chama à vigilân-
cia. Nossa comunidade reunida no Senhor e ouvindo sua 
Palavra estará atenta aos sinais dos tempos, descobrindo 
neles a vontade do Pai. O Senhor espera que estejamos 
vigilantes no amor, na misericórdia e na construção do 
Reino. “Vigiai”, nos diz o Senhor. Que a claridade da luz o 
Advento de Cristo, nos faça perseverantes na fé.” Enquan-
to se coloca a vela na coroa do advento, repete-se o canto.

- Não se canta o Glória, a fim de resguardar este canto 
festivo para o Natal do Senhor.

- Motivar as famílias e as comunidades para que se or-
ganizem a fim de viverem bem a Novena de Natal.

1° Domingo do Advento

Solenidade da Imaculada Conceição de Maria

08/12

6

Vamos celebrar!

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

01/12

Sentido litúrgico
Maria, a Imaculada Conceição, foi preparada desde 

sempre por Deus para ser a Mãe de seu Filho Jesus. O anjo 
Gabriel ao dizer a Maria que ela é escolhida e que encon-
trou graça diante do Altíssimo, nos revela que Maria ocupa 
um lugar especial e único no plano de salvação. Deus faz a 
história acontecer para levar adiante seu projeto de amor. 
Hoje aprendemos com Maria que onde está Deus também 
está a alegria e a paz.

Liturgia da Palavra
Maria restaura a ordem divina da criação. Se em Eva o 

pecado entrou no mundo, pelo sim de Maria a graça plena 
da salvação em Jesus é trazida ao nosso tempo. Maria nos 
ensina a viver e a acolher os desígnios do Altíssimo e por 
isso acolhamos a Palavra como luz e guia para nossa vida.

Sugestões
- No início da celebração uma mulher vestida com uma 

túnica pode entrar com a segunda vela enquanto se canta 
um cântico próprio, de acordo com a realidade local. Che-
gando ao presbitério, mostrando a vela, alguém pode fazer 
uma monição: “Senhor Deus, ressoam muitas vozes em 
nosso mundo. E entre elas há aquelas que não conduzem 
à vida, à harmonia e à paz. Fazei com que a luz de vosso 
Advento nos faça profetas de esperança e de vida em nosso 
mundo dilacerado por tantas discórdias. Acendei em nós 
a luz de vossa bondade e misericórdia infinitas. Ressoe em 
nosso coração e no mundo inteiro a voz a profecia da espe-
rança e da paz. Amém.” Enquanto se coloca a vela na coroa 
do advento, repete-se o canto.

- Mesmo sendo Advento, canta-se o Glória, pois a sole-
nidade da Imaculada Conceição neste ano caiu no domin-
go e por isso se sobrepõe ao domingo do advento. Ao final, 
pode-se cantar a consagração a Nossa Senhora.

Cor litúrgica: Branca
Gn 3,9-15.20 / Sl 97 / Ef 1, 3-6.11-

12 / Lc 1, 26-38

Cor litúrgica: Roxa
Is 2,1-5 / Sl 121 / Rm 13, 11-14a / 

Mt 24, 37-44

Sentido litúrgico
Estamos nos aproximando do Natal do Senhor e que-

remos celebrá-lo com alegria. João Batista prepara os 
caminhos do Menino Deus, mas aquele que há de vir é 
grande por excelência. Jesus é a encarnação do Pai. Por 
isso, neste domingo, vivemos a alegria desta certeza que 
nos liberta e nos faz sermos santos no dia a dia de nos-
sa vida. Ele nos trouxe vida em plenitude e restaura-nos 
definitivamente na ordem do plano do amor do Criador.

Liturgia da Palavra
A humanidade aguardava ansiosa a chegada do Ver-

bo de Deus, João preparou o caminho para Aquele que 
veio completar a obra da criação. Hoje, somos nós que 
nos preparamos para viver a plena revelação do Senhor, 
que virá na glória definitiva para nos redimir. Permita-
mos que a Palavra que vamos ouvir direcione nossa vida 
para o alto, até o coração de Deus.

Sugestões
No início da celebração um casal pode entrar com a 

terceira vela enquanto se canta um cântico próprio, de 
acordo com a realidade local. Chegando ao presbitério, 
mostrando a vela, alguém pode fazer uma monição: “A 
cada ano, com o tempo o advento, o Senhor nos dá a opor-
tunidade de preparar os caminhos para a chegada de seu 
Filho amado e nosso irmão Jesus Cristo. Louvores sejam 
dados a Deus, pelas muitas vidas que se entregam, para 
que o Cristo seja acolhido e amado no mundo. Senhor, 
com amor, a exemplo de João Batista, entregamos nossa 
vida, para que, através do nosso louvor, todos se sintam 
chamados a participar de vosso Reino. Amém.” Enquanto 
se coloca a vela na coroa do advento, repete-se o canto.

- Não se canta o Glória, a fim de resguardar este canto 
festivo para o Natal do Senhor.

3° D0mingo do Advento
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Sentido litúrgico
Vamos, no Natal, celebrar o nascimento de Jesus, o 

Emanuel, que significa Deus conosco! Ele caminha na 
nossa história e assume a nossa condição humana tra-
zendo a paz aos filhos e filhas de Deus. Nascerá pobre o 
Emanuel e será sinal de que Deus não abandona os po-
bres, marginalizados e sofridos. O Emanuel realizará ple-
namente a vontade de Deus, sejamos também servidores 
uns dos outros, na alegria da salvação do Natal, que nos 
preparemos para viver.

Liturgia da Palavra
Deus promete e cumpre suas promessas. De onde me-

nos esperamos ele faz brotar a esperança e nascer a sal-
vação. Em Maria, cumpre sua promessa de amor a toda 
humanidade. Como Deus visitou a Virgem, Ele também 
visita a nossa realidade e realiza em nossa história suas 
promessas. 

Sugestões
- No início da celebração uma família pode entrar com 

a quarta vela enquanto se canta um cântico próprio, de 
acordo com a realidade local. Chegando ao presbitério, 
mostrando a vela, alguém pode fazer uma monição: “Se-
nhor Deus, que olhais com bondade para nossa huma-
nidade, fazei-nos servidores de vosso Reino a exemplo 
de Maria, que não hesitou em vos servir generosamente. 
Dai-nos o alento de vossa misericórdia e conservai-nos 
no caminho de vosso Filho Jesus, que vem para o nos-
so meio e nos salvará. Ajudai-nos, Senhor, a cumprir em 
nossa vida vossa vontade e vos servir com amor. Amém.” 
Enquanto se coloca a vela na coroa do advento, repete-se 
o canto.

- Não se canta o Glória, a fim de resguardar este canto 
festivo para o Natal do Senhor.

Pe. Geraldo Trindade
Pároco da Paróquia São José, 

em Pedra Bonita, MG

22/12
4º domingo do Advento

7

Vamos celebrar!

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

Cor litúrgica: Roxa
Is 7, 10-14 / Sl 23 / Rm 1,1-7 / 

Mt 1, 18-24

ILUSTRAÇÕES: SEMINARISTA BRUNO ANDRADE

Sentido litúrgico
Estamos nos aproximando do Natal do Senhor e que-

remos celebrá-lo com alegria. João Batista prepara os 
caminhos do Menino Deus, mas aquele que há de vir é 
grande por excelência. Jesus é a encarnação do Pai. Por 
isso, neste domingo, vivemos a alegria desta certeza que 
nos liberta e nos faz sermos santos no dia a dia de nos-
sa vida. Ele nos trouxe vida em plenitude e restaura-nos 
definitivamente na ordem do plano do amor do Criador.

Liturgia da Palavra
A humanidade aguardava ansiosa a chegada do Ver-

bo de Deus, João preparou o caminho para Aquele que 
veio completar a obra da criação. Hoje, somos nós que 
nos preparamos para viver a plena revelação do Senhor, 
que virá na glória definitiva para nos redimir. Permita-
mos que a Palavra que vamos ouvir direcione nossa vida 
para o alto, até o coração de Deus.

Sugestões
No início da celebração um casal pode entrar com a 

terceira vela enquanto se canta um cântico próprio, de 
acordo com a realidade local. Chegando ao presbitério, 
mostrando a vela, alguém pode fazer uma monição: “A 
cada ano, com o tempo o advento, o Senhor nos dá a opor-
tunidade de preparar os caminhos para a chegada de seu 
Filho amado e nosso irmão Jesus Cristo. Louvores sejam 
dados a Deus, pelas muitas vidas que se entregam, para 
que o Cristo seja acolhido e amado no mundo. Senhor, 
com amor, a exemplo de João Batista, entregamos nossa 
vida, para que, através do nosso louvor, todos se sintam 
chamados a participar de vosso Reino. Amém.” Enquanto 
se coloca a vela na coroa do advento, repete-se o canto.

- Não se canta o Glória, a fim de resguardar este canto 
festivo para o Natal do Senhor.

3° D0mingo do Advento

15/12
Cor litúrgica: Roxa ou Rósea

Is 35, 1-6a.10 / Sl 145 / Tg 5, 7-10 / 
Mt 11, 2-11

Compõe os Ritos Inicias a procissão de 
entrada, o convite a união de fé em nome 
da Trindade, a saudação inicial, o Ato Pe-
nitencial, o glória e a oração da Coleta. Seu 
sentido teológico-espiritual é reunir toda a 
assembleia litúrgica, numa só fé para ouvir 
a Palavra de Deus que sempre nos convida 
à conversão e participar da Ceia Eucarísti-
ca, grande motivo de Ação de Graças.

A celebração Eucarística inicia-se com 
a procissão de entrada, que recorda todo o 
povo de Deus peregrino e feliz caminheiro 
rumo à pátria definitiva. Nela, toma parte 
especial os ministros que desempenharão 
seus ministérios em prol da participação 
ativa de todos os fiéis na Sagrada Eucaris-
tia. Assim diz o missal Romano: 

“Reunido o povo, enquanto o sacerdote 
entra com os ministros, começa o canto de 
entrada. A finalidade desse canto é abrir 
a celebração, promover a união da assem-
bleia, introduzir no mistério do tempo litúr-
gico ou da festa, e acompanhar a procissão 
do sacerdote e dos ministros” (IGMR 25).

Portanto, são quatro as funções do 
canto de entrada: Abrir a celebração, pro-
mover a união, introduzir no espírito da 
liturgia a ser celebrada e acompanhar a 
procissão.

Levando em consideração estes as-
pectos, para escolher um canto adequado 
para esse momento, é preciso: Verificar se 
o canto conduz a união, de forma visível, 
na possibilidade de todos os fiéis cantarem 
unidos, como povo de Deus peregrino; 
observar se o canto ajuda a tomar parte do 
mistério celebrado. Para isso vale a pena 
recorrer à Liturgia da Palavra e atentar 
para o Tempo Litúrgico que está sendo vi-
venciado pela Igreja. Por fim, por se tratar 
de um canto que acompanha o rito, a mú-
sica deve terminar quando o presidente da 
celebração ocupar seu lugar na Cadeira da 
Presidência, ou seja, depois de ter feito a 
devida reverência ao altar e o incensado, 
se for o caso.

Terminado o canto, o presidente da 
celebração dirige-se à assembleia, como 
que reunindo todo o povo em uma úni-
ca assembleia litúrgica, com as palavras 
“Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo” e o povo responde com a adesão 
total do “Amém". Tal momento de fé pode 
ser realizado cantando, desde que não se 
mude nem acrescente nada nas palavras 
para que não se corra o risco de induzir 
os fiéis ao erro a respeito da Trindade que 
é una (Em nome) e trina em pessoas (do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo). Por fim 
vale recordar que, se cantado ou mesmo 
rezado, o presidente da celebração diz o 
nome das pessoas divinas e toda assem-
bleia participa com o Amém.

A música e o 
canto litúrgico 

nos ritos iniciais

Liturgia

Pe. Daniel Fernandes Moreira
Assessor Regional de Liturgia - Região Leste

Maria Antônia Rosa Godoi
Vice-coordenadora de Liturgia - Região Leste
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A primeira vez que a Bíblia fez uma 
referência a Maria, a Mãe de Jesus, foi 
em Gn 3,15, quando falava da mulher 
esmagando a cabeça da serpente tenta-
dora.  O profeta Isaías disse: “uma vir-
gem conceberá e dará à luz a um me-
nino que deverá se chamar Emanuel” 
(7,14). Em 431 a Igreja afirmava que 
Maria é mãe de Deus. Maria não gerou 
Deus. Maria gerou Jesus na carne. Ora, 
Jesus é Deus, então Maria é a Mãe de 
Deus. Maria não é cultuada somente 
pela Igreja Católica, mas também por 
outras religiões. Por exemplo, o Isla-
mismo. Assim disse o Alcorão: “Recor-
da-te de quando os anjos disseram ‘Ó 
Maria, é certo que Allah te elegeu e te 
purificou, e te preferiu a todas as mu-
lheres da humanidade!’”

Podemos destacar cinco festas litúr-
gicas de nossa Senhora: A Imaculada 
conceição de Maria (08/12); seu nas-
cimento (08/09); a anunciação à Maria 
(25/03); Maria, Mãe de Deus (01/01) e 
a assunção (15/08). Na vida cotidiana, 
Maria foi uma doméstica, a mulher do 
lar. Era comprometida com a comuni-
dade e lutadora pela libertação do povo 
oprimido. 

Falando do culto a Maria, Mãe de 
Jesus, é importante saber distinguir 
o culto aos santos e o culto a Deus. A 
Deus prestamos o culto delatria, que 
significa adoração: só a Deus se adora. 
Aos santos nosso culto se chama dulia, 
que é um culto de veneração. A nossa 
Senhora chamamos de hiperdulia, um 
culto especial de veneração, mas nunca 
de adoração.

No Concílio Vaticano II, o capítulo 
8º da Constituição Dogmática Luz dos 
Povos (LP) nos fala de forma profun-
da sobre a veneração a nossa Senhora. 
A presença de Maria não é folclórica, 
é essencial na vida da Igreja. Por Ma-
ria chegamos a Jesus (LP, n. 65). Maria 
não é o fim, é o meio para chegarmos 
ao fim, Jesus (Jo 2,5). Ela colabora na 
mediação, ela intercede. A mediação de 
Maria não ofusca a mediação de Jesus, 
junto ao Pai (LP, n. 60). A mediação 
salvadora não terminou com a ida de 
Maria ao céu. Deus sempre quis a co-
laboração do ser humano na edificação 
de seu reino (LP, 62). 

Sua missão é colaborar no plano da 
salvação, o que ela faz com perfeição. 
Qual Mãe amorosa, ela se preocupa 
com toda a humanidade. É uma ajuda 
verdadeira: ela quer que a humanida-
de se salve. Ela estimula a fé e dá força 
para a luta. Quando os Apóstolos, com 
medo, estavam em oração, antes de 
Pentecostes, Maria estava lá com eles 
(cf. At 1,14). 

Maria no  
magistério da Igreja

Opinião

Pe. Luiz Faustino dos Santos
Granada, Abre Campo MG

Catequese para to-
dos e para todas as ida-
des é o tema que inspi-
ra o Plano Arquidio-
cesano de Catequese – 
PAC, da Arquidiocese 
de Mariana. Tem como 
objetivo geral ampliar 
o conceito de Cateque-
se, revendo a organi-
zação desta dimensão 
na Arquidiocese, de 
modo a atender os di-
versos grupos, pasto-
rais e faixas etárias, em 
um programa de evan-
gelização abrangente 
e acolhedor, levando 
as pessoas ao conheci-
mento de Jesus Cristo e 
a verdadeira experiên-
cia religiosa na comu-
nidade de fé e na Igreja.

No olhar do saudoso 
Dom Luciano Mendes, 
o Plano de Catequese 
abre perspectivas novas 
para um caminho se-
guro e permanente em 
nossas comunidades, 
integrando a atuação 
das famílias e conside-
rando crianças, ado-
lescentes e jovens pro-
tagonistas do próprio 
processo que perdurará 
por toda a vida.

O núcleo central do 
PAC, são os Programas: 
Vinde a Mim, Preparai 
o Caminho e Permane-
cei Comigo, destinados 
a crianças, adolescen-
tes, jovens e adultos, 
visando formar verda-
deiros discípulos mis-
sionários de Jesus Cris-
to, promovendo uma 
Catequese que prepare 
para a vivência e tes-

Catequese para todos e para todas as idades
temunho da fé e o en-
gajamento na comuni-
dade eclesial. Sua con-
cepção se deu ao longo 
de dois anos (2003 a 
2005) marcados por 
várias iniciativas: pes-
quisa sobre a realidade 
geral do trabalho cate-
quético nas paróquias, 
Ano Catequético, En-
contros Arquidiocesa-
nos de Coordenadores 
Paroquiais de Cate-
quese, Estudo dos Ca-
dernos “Vinde e Vede” 
(por aproximadamen-
te, 8.500 catequistas),  
Assembleias Regionais 
de Catequese, Encon-
tro de Catequistas que 
concluíram o IRPAC 
(Instituto Regional 
de Pastoral Catequé-
tica), Assembleia Ar-
quidiocesana. Foram 
várias reuniões da 

coordenação e asses-
sores arquidiocesanos 
de Catequese ao longo 
destes anos. O PAC foi 
analisado pelo Con-
selho Arquidiocesano 
de Pastoral, pela XIII 
Assembleia Arqui-
diocesana de Pastoral 
(2005), por Dom Lu-
ciano Mendes, na épo-
ca arcebispo de Maria-
na. Sua implantação, 
nas paróquias e regiões, 
se deu de modo gra-
dativo, nos primeiros  
meses de 2006.

O Plano Arquidio-
cesano de Catequese 
está em perfeita sin-
tonia com o Diretório 
Nacional de Cateque-
se e é uma excelente 
ferramenta para fa-
zer acontecer a Pas-
toral Orgânica e de  
Conjunto.

Mônica Morais  e  
Cláudia  Cristino 

Coordenação de Catequese 

Pe. Fabiano Alves de Assis 
Vigário Paroquial da P. N. Srª da 

Conceição, Piranga (MG)

Jovens e o 
encontro

Apostolado da Oração: fonte de espiritualidade

O Apostolado da 
Oração é um Movi-
mento Eclesial, que 
procura viver uma 
espiritualidade euca-
rística, que brota da 
devoção ao Sagrado 
Coração de Jesus e 
inspirada na contem-
plação do mistério 
da Paixão de Jesus. É 
uma união de fiéis que 
se oferecem cotidia-
namente para a con-
tinuidade da obra de 
nossa redenção através 
da oração. Os mem-
bros deste movimento 
tem o compromisso 
de oração diária com 
oferecimento do dia, 
intensa vida sacramen-
tal, sobretudo eucarís-
tica, devoção especial 
ao Sagrado Coração 
de Jesus e à Maria San-
tíssima, compromisso 
com a formação dos 
zeladores e correspon-
sabilidade na salvação 
do mundo através da 
oração e ação.  O papa 
Francisco, no desejo de 
atualizar os estatutos 

do Apostolado da Ora-
ção, o transformou em 
Rede Mundial de Ora-
ção pelo Papa. Outra 
novidade é que a partir 
de 3 de dezembro deste 
ano de 2019, só serão 
utilizadas fitas largas 
para dar unidade vi-
sual a este serviço que 
no Brasil conta a par-
ticipação de mais de 3 
milhões de pessoas. 

Através da oração 
pelas necessidades da 
humanidade e da Igreja 
e da disponibilidade ao 
que a Igreja pede, a Rede 
Mundial de Oração do 

Papa (AO) mantém e fo-
menta uma união entre 
a fé e a vida. Este mo-
vimento é um valioso 
auxílio aos que querem 
aperfeiçoar a vida cristã 
e cultivar uma espiritua-
lidade autenticamente 
eucarística. 

Este movimento 
possui um braço jo-
vem, o Movimento 
Eucarístico Jovem que 
é um movimento de 
formação cristã para 
adolescentes de 10 a 
25 anos que propõe-
-lhes viver uma relação 
de amizade com Jesus. 

Possui espiritualidade 
eucarística direcionada  
para a missão.

Em nossa arqui-
diocese, temos um 
santuário dedicado 
ao Sagrado Coração 
de Jesus na cidade de 
Conselheiro Lafaiete 
– MG. O fato de haver 
um santuário dedicado 
ao Sagrado Coração de 
Jesus é reflexo da força 
movimentadora des-
ta espiritualidade em 
nossa arquidiocese e 
um insistente convite a 
crescermos nesta espi-
ritualidade. 

SEMINARISTA MOISÉS GALINARI
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Mons. Luiz Antônio R. Costa
Vigário Geral e Pároco da Paróquia  

São Gonçalo do Amarante,  
em Catas Altas da Noruega, MG

Parece que perdemos o cos-
tume de falar aos jovens sobre a 
vocação. Até mencionamos algo 
sobre realização pessoal, carrei-
ras profissionais e caminhos aca-
dêmicos, mas sobre aquilo que é 
realmente decisivo na vida de um 
jovem cristão quase não há mais 
quem fale. Talvez uma certa vergo-
nha, talvez um receio em mencio-
nar as grandes vocações possíveis 
na Igreja: o ministério ordenado, 
o matrimônio, a vida consagrada, 
o engajamento pastoral nas co-
munidades, as missões. O Após-
tolo Paulo diz que a fé vem por se 
ouvir a pregação (cf. Rm 10,17). 
Podemos parafrasear o grande 
Apóstolo e dizer que também a 
vocação nasce a partir do ouvir.  
Ouvir a proposta vocacional.

Quando Santo Inácio de Loyo-
la estudava em Paris, notou um 
jovem universitário no qual pres-
sentiu um grande potencial para o 
serviço do Evangelho. Aproximou-
-se amigavelmente. E falou da vo-
cação. Percebeu a perplexidade do 
jovem, suas hesitações, sua recu-
sa inicial...  Inácio soube esperar. 
Apostou no processo de amadu-
recimento vocacional daquele jo-
vem. Ocasionalmente tocava no 
assunto. Cada palavra de Inácio 
terminava por impactar aquele 
coração tão cheio de sonhos e de 
ambições. Por ser de origem fidal-
ga, um futuro promissor lhe ace-
nava. Enquanto isso, ideais eram 
comparados, de um lado as glórias 
mundanas e de outro a grande-
za de servir a Cristo servindo aos 
irmãos. Prevaleceu, por fim, a vo-
cação missionária. Aquele jovem 
abandonou tudo: títulos, riquezas 
e fidalguias. Apaixonou-se pelo 
Evangelho e entregou-se totalmen-
te às missões no Extremo Oriente. 
Esse jovem se chamava Francisco 
Xavier. Tornou-se um dos maiores 
missionários de toda a história da 
Igreja. Ainda no século XVI, Fran-
cisco Xavier levou o Evangelho a 
lugares inimagináveis para a maio-
ria dos cristãos europeus como a 
Índia, a Malásia e o Japão. Fez isso 
arriscando muitas vezes a própria 
vida. As comunidades cristãs que 

" Basta colocar 
os jovens em 

contato com tes-
temunhos verda-

deiros de homens 
e mulheres que 
encontraram a 

sua vocação no 
matrimônio cris-

tão, no ministério 
ordenado, na vida 

religiosa ou nos 
vários serviços da 

comunidade

1- Qual trabalho 
vocacional a sua co-
munidade, paróquia 

ou grupo eclesial tem 
desenvolvido?

2- Fazer a proposta 
vocacional e oferecer 

testemunhos de voca-
ções autenticamente 

vividas: como podemos 
levar isso aos jovens?

com seu grupo ou 
equipe pastoral

Para Refletir

fundou existem até hoje, apesar de 
terem padecido as mais terríveis 
perseguições ao longo dos sécu-
los. Não haveria um Francisco Xa-
vier se antes um Inácio de Loyola 
não tivesse colocado diante dele a 
questão da vocação. A santa ousa-
dia de Santo Inácio valeu a pena. 
Gerou para a Igreja o grande São 
Francisco Xavier.

Nossos jovens carecem de 
quem lhes motive na elaboração 
de um verdadeiro projeto de vida. 
Falta a perspectiva vocacional, 
sobretudo no que toca a vivência 
da fé. Não poucas vezes nossa ca-
tequese crismal, nossos encontros 
de jovens e iniciativas similares 
perdem preciosas oportunidades. 
Não se trata de inventar “coisas 
do outro mundo” para se falar da 
vocação. Para início de conversa, 
basta colocar os jovens em contato 
com testemunhos verdadeiros de 
homens e mulheres que encontra-
ram a sua vocação no matrimônio 
cristão, no ministério ordenado, 
na vida religiosa ou nos vários ser-
viços da comunidade. Um sadio 
entusiasmo vocacional é sempre 

da própria
vocação

Jovens e o 
encontro

contagiante, “um fogo que acende 
outros fogos”, dizia Santo Alberto 
Hurtado, um notável educador ca-
nonizado em 2005.

Mas também se diz que “para 
quem não sabe para onde ir, qual-
quer caminho serve”. Por vezes 
temos essa impressão de vidas de-
sencaminhadas quando observar-
mos o comportamento de tantos 
jovens. Pode ser apenas uma fase 
ou uma transição, mas pode ser o 
início de desvios mais graves. Daí 
a nossa responsabilidade eclesial 
de apontar referências, de ofere-
cer testemunhos positivos de vidas 
realizadas a partir de uma voca-
ção. É uma riqueza humana que 
a Igreja possui abundantemente e 
que precisa ser partilhada com a 
juventude atual.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, SENADOR FIRMINO
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Pe. Edmar José da Silva
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

Pároco da Paróquia São Sebastião, em Itabirito, MG

O terceiro capítulo das Novas Diretrizes, in-
titulado “A Igreja nas casas”, apresenta a comuni-
dade cristã com a imagem da casa, lugar do en-
contro, da solidariedade, do reconhecimento, da 
solidariedade e do amor. A casa é um dos lugares 
privilegiados para o encontro e diálogo de Jesus e 
seus seguidores com as pessoas. A experiência dos 
primeiros cristãos privilegiava o encontro fraterno 
nas casas. A casa permitiu que o cristianismo pri-
mitivo se organizasse em pequenas comunidades.

Retomando as intuições fundamentais da 
Conferência de Aparecida e do Documento 100 
da CNBB (Comunidade de comunidades: uma 
nova Paróquia), as novas Diretrizes comparam 
as comunidades eclesiais missionárias com uma 
casa sustentada por quatro pilares: palavra, pão, 
caridade e missão. 

O Pilar da Palavra coloca em evidência o pro-
cesso de Iniciação à vida Cristã e a Animação Bí-
blica da vida e da pastoral na Igreja. Preocupado 
com o querigma, o primeiro anúncio, o docu-
mento mostra que Iniciação à vida cristã e a Pala-
vra de Deus estão intimamente ligadas. Uma não 
pode sobreviver sem a outra. O encontro com a 
Palavra muda a vida e dá sentido ao ser e agir do 
cristão, corrigindo posturas e motivando a ade-
são ao modo de ser, pensar e agir de Jesus. Para 
formar discípulos missionários é de fundamental 
importância valorizar o contato intensivo, viven-
cial e orante com a Palavra de Deus.

O Pilar do pão coloca em evidência a Liturgia 
e a Espiritualidade da Igreja, dando enfoque espe-
cial à Eucaristia como ato comunitário e banquete 
fraterno. O documento enfatiza a importância da 
Igreja nutrir os seus filhos com a oração cotidiana 
e esta deve ser expressão do seguimento a Jesus 
Cristo e deve se traduzir na busca de santidade. 
Toda ação pastoral da Igreja deve decorrer da ora-
ção, valorizando especialmente a piedade popular 
e o sacramento da reconciliação.

O pilar da caridade chama a atenção para o 
serviço amoroso da Igreja aos que mais necessi-
tam. Toda ação evangelizadora deve sensibilizar 
os discípulos missionários para os sofrimentos 
dos mais fragilizados e pobres e inspirar ações 
concretas em defesa da vida e da dignidade 
humana. A igreja como mãe deve chorar com 
os que choram e sofrer com os que sofrem. As 
questões sociais devem ser objeto de interesse da 
Igreja e os cristãos devem ter uma atuação polí-
tica como caminho de transformação da realida-
de. O documento recorda que o Papa deseja uma 
igreja pobre e para os pobres, uma igreja simples, 
austera, solidária e que contemple Cristo nos so-
fredores e pobres.

No pilar da missão, o documento recorda que 
esta é uma dimensão fundamental e intrínseca à 
fé cristã. É necessário que os cristãos se insiram 
nos novos areópagos para o anúncio do querig-
ma, que não pode ser dado como pressuposto 
nem entre os membros da comunidade. É neces-
sário desenvolver a cultura da proximidade, do 
encontro e do diálogo. É necessário dinamizar 
as ações ad gentes e revigorar a experiência das 
Igrejas- irmãs. No final do capítulo, o documento 
afirma que todo o trabalho de Evangelização da 
Igreja peregrina deve ter como horizonte último 
a casa da Santíssima Trindade, a pátria definitiva. 

Terceiro capítulo das DGAE
Visão pastoral Quatro anos de atrasos e luta

“Quatro anos de atraso de 
vida. Quatros anos parados. Qua-
tro anos perdidos. Hoje, a nossa 
vida gira em torno do rompimen-
to da barragem de Fundão. Se a 
barragem não tivesse rompido 
eu não estaria fazendo as coisas 
que eu faço hoje. Eu estaria quie-
to na minha casa, cuidado das 
minhas coisas”, afirma o atingi-
do de Bento Rodrigues, Manoel 
Marcos Diniz. Assim como ele, 
centenas de outras pessoas tive-
ram suas vidas e sonhos com-
pletamente modificadas depois 
do dia 5 de novembro de 2015, 
quando a barragem de Fundão se 
rompeu, destruiu os distritos de 
Bento Rodrigues e Paracatu de 
Baixo, matou 19 pessoas, aca-
bou com a biodiversidade do Rio 
Doce e percorreu mais de 800 
km, chegando até o litoral do Es-
pírito Santo. 

Quatro anos depois, a dor da 
perda e a luta pela garantia de 
direitos é algo constante na vida 
dessas pessoas. “O cansaço e o 
desânimo diante de tanto tempo 
sem respostas concretas é um 
grande desafio enfrentado pe-
los atingidos”, explica o coor-
denador da assessoria técnica 
da Cáritas Regional, Gladston 
Figueiredo. “Muita coisa ainda 
não avançou. Está iniciando a 
fase das indenizações, um pro-
cesso que tem sido muito com-
plicado e que as empresas não 
têm respeitado os direitos dos 
atingidos, têm apresentado pro-
postas de indenizações pífias e 
que vão demandar que os atin-
gidos judicializem para receber 
uma indenização justa, o que 
prevê uma longa batalha pela 
frente’, ressalta Gladston.

Segundo ele, não só na in-
denização, mas o processo de 
reassentamento familiar e co-
letivo também enfrenta percal-
ços. “O processo de reassen-
tamento ainda é muito grande. 
Existem muitas famílias insa-
tisfeitas. A previsão de encerra-
mento é uma boa pergunta para 
ser feita para a Renova. Não 
temos nenhuma previsão de 
encerramento”, disse. Mesmo 
com os terrenos do reassenta-
mento já escolhidos, nenhuma 
casa foi finalizada ou entregue  
às famílias. 

 Barra Longa  
A cidade de Barra Longa 

(MG) foi o único centro urbano 
atingido pela lama da barragem 
de Fundão, que destruiu casas, 
alagou ruas e mudou com-
pletamente o perfil da cidade. 
Quatro anos depois e inúmeros 
problemas ainda fazem parte da 
rotina dos moradores. 

“A realidade da cidade é  
mesma realidade de toda a bacia. 
É um reassentamento que ainda 
não foi feito. São casas que ain-
da não foram reformadas,  são 
terrenos que ainda não foram 
limpos da lama, são pessoas que 
ainda não foram indenizadas, 
vários garimpeiros e pescadores 
que ainda não foram reconheci-
dos, uma boa parte da população 
de Barra Longa que ainda não 
recebeu o cartão. Assim como 
em toda a bacia, a nossa realida-
de é a mesma. Estamos à mercê 
de um povo que não está preo-
cupado com a gente e sim com 
os lucros da mineração”, disse 
um dos atingidos, Sérgio Fábio 
do Carmo (Papagaio).

“Fomos atingidos e esque-
cidos. A Renova promete e não 
cumpre nada. As nossa pautas 
não são resolvidas. A Renova 
foi criada para reparar o crime 
da Samarco, mas o que ela faz 
é aumentar e revalidar o crime 
todos os dias. Rompem-se 365 
barragens por ano sobre nos-
sas cabeças orquestradas, hoje, 
pela Renova”, afirma.

A esperança continua 
O dia 5 de novembro de 

2019 foi marcado por ativida-
des de esperança e luta. Uma 
Marcha dos Atingidos pelo 
Centro de Mariana lembrou 
que é preciso lutar por justiça e 
pela garantia de direitos. O ato 
foi encerrado com uma missa 
presidida pelo arcebispo de 
Mariana, Dom Airton José dos 
Santos, no Santuário de Nossa 
Senhora do Carmo. 

Para o padre Alex Martins, 
que acompanha os atingidos, 
celebrar a missa no dia 5 é mui-
to significativo para todos que 
foram atingidos pela avalanche 
de lama. “Celebramos a me-
mória do nosso povo, a história 
da vida de milhares de pessoas 
que foram expulsas de suas co-
munidades e que tiveram o seu 
modo de vida profundamente 
modificado por causa da lama 
criminosa do dia 5 de novem-
bro de 2015. Isso não pode cair 
no esquecimento. É preciso 
fazer memória. Celebramos, 
também, a esperança de um 
povo que luta para ter seus di-
reitos garantidos, pessoas que 
lutam por indenizações, repa-
rações e compensações”, disse 
o presbítero.

BRUNA SUDÁRIO
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Um grupo de 110 músicos par-
tipou de uma formação organizada 
pela Comissão Arquidiocesana de 
Liturgia, nos dias 18 a 20 de outu-
bro, na Casa de Retiro Dom Bos-
co, em Barbacena. A iniciativa teve 
como objetivo encerrar o ciclo de 
formações sobre “O canto e a mú-
sica litúrgica” e fortalecer a comu-
nhão entre os músicos e as equipes 
de liturgia.

A programação, que foi iniciada 
por uma missa presidida pelo arce-

11Giro de Notícias

Músicos participam de formação da Comissão Arquidiocesana de Liturgia

Pastoral da Comunicação vai promover o Dia D da Comunicação
Primeiro de fevereiro de 2020. 

Este foi o dia escolhido pela Pasto-
ral da Comunicação (Pascom) para 
realizar o Dia D da Comunicação 
na arquidiocese. O evento será pro-
movido nas foranias e tem como 
objetivo fazer um levantamento 
de quais paróquias possuem a Pas-
com, avaliar a caminhada e plane-
jar as ações para o ano. Essa defi-
nição foi tomada em uma reunião 
realizada no dia 19 de outubro, no 
Centro de Pastoral, em Mariana.

Para as ações deste dia, todas as 

foranias irão receber um subsídio, 
elaborado pela equipe arquidiocesa-
na da Pascom. Esse material deverá 
ser usado no dia da Comunicação. 
Após a data, os representantes das 
foranias se reunirão com a equipe 
arquidiocesana no mês de março.

Na reunião, o grupo também de-
bateu sobre o Encontro de Comu-
nicadores com Dom Airton, que 
será realizado em maio de 2020, 
e sobre a possibilidade de realizar 
um Mutirão de Comunicadores na 
arquidiocese.

bispo de Mariana, Dom Airton José 
dos Santos, contou com a assessoria 
do frei Joaquim Fonseca, celebrações, 
oficinas e momentos de partilha.

Segundo o assessor arquidioce-
sano da Liturgia, padre Lucas Ger-
mano, o encontro caminhou bem. 
“O Frei Joaquim apresentou a base 
teológica dos cantos e reforçou a 
necessidade de um repertório bí-
blico-litúrgico. A participação dos 
músicos foi marcada pelo compro-
metimento e entusiasmo”, disse.

Arquidiocese ganha quatro novos diáconos transitórios

Jovens da Região Pastoral Ma-
riana Leste e Norte celebraram o 
Dia Nacional da Juventude (DNJ) 
no dia 27 de outubro. Na Região 
Norte, o DNJ foi marcado pela co-
munhão e aproximação entre os 
movimentos juvenis do regional e 
a Pastoral da Juventude (PJ). O en-
contro reuniu cerca de 500 jovens e 
foi realizado em Itabirito (MG).

 Na Região Leste o DNJ foi aco-
lhido pela cidade de Jequeri (MG) e 
recebeu cerca de 300 participantes. 
O encontro foi uma oportunidade de 
aprendizado e incentivo no trabalho 
com os jovens. Além da caminhada, 
a programação contou com momen-
tos de reflexão, conversa e uma mis-
sa, celebrada pelo padre Luiz Martins 
Neiva e padre Luiz da Paixão.

Jovens celebram o Dia Nacional da Juventude

“Saibam, caros seminaristas, o 
diácono é o servo mais amado do 
Senhor”, lembrou o arcebispo de 
Mariana, Dom Airton José dos San-
tos, na missa da ordenação diaconal 
dos, agora, diáconos transitórios 
Carlos Renato Valle Caetano, Fer-
nando Paulo de Almeida Monteiro 
dos Santos, Gilsimar Tavares Vieira 
e Júnior César de Sousa, ordenados 
no dia 26 de outubro, na Basílica São 
José Operário, em Barbacena. Com 
eles, o clero da Arquidiocese atinge 
o número de 227 padres e diáconos, 
sendo 208 padres diocesanos e reli-
giosos, 15 diáconos permanentes e 
os 4 transitórios.

“A natureza do diácono é servir, 

é preciso compreender isso com 
profundidade, com fé, para deixar 
que Jesus Cristo chegue aos outros 
através do ministério que vocês de-
verão desempenhar, ministério de 
doação plena, total”, reforçou Dom 
Airton na homilia, lembrando que 
essa entrega é um compromisso, 
não apenas pensamento, e que, 
por isso, deve ser sem reservas. 
“Por uma convicção de fé, eu dou 
a minha vida. Por aquilo que Jesus 
plantou no meu coração, eu me 
entrego. É isso que vocês vão fazer 
hoje”, explicou. 

Os quatro estão em preparação 
para serem ordenados padres no 
próximo ano. 

BRUNA SUDÁRIO

BRUNA SUDÁRIO

JESSICA MILAGRES

BRUNA SUDÁRIO
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Bruna Sudário

Quem chega à cidade de 
Queluzito, na Região Pastoral 
Mariana Oeste, logo avista as 
edificações religiosas que fo-
ram construídas nos pontos 
mais altos. De um ponto está 
à igreja de Santo Amaro e no 
outro a capela do Senhor dos 
Passos.  A cidadezinha, que 
foi elevada a município em 
1962, durante décadas rece-
beu o título de Santo Amaro, 
nome de seu padroeiro.

A primeira capela dedica-
da ao santo foi construída por 
Amaro Ribeiro, que também 
foi o fundador do arraial na 
primeira metade do século 
XVIII. A construção foi ini-
ciada em 1726, terminando 
doze anos depois em 12 de 
março de 1738.  A igreja de 
Santo Amaro foi construída 
em substituição à capela por 
João Martins e Miguel Go-
mes. A obra foi iniciada em 
1926. Ela possui um estilo ar-
quitetônico colonial.

Mudança no nome
Em 31 de dezembro de 

1943, o distrito Santo Amaro 

A única cidade da ar-
quidiocese que possui 

uma paróquia dedi-
cada a Santo Amaro 
é lembrada por sua 

devoção e gratidão ao 
santo padroeiro

FOTOS: BRUNA SUDÁRIO

Devoção e agradecimento a

Não importa em qual dia da 
semana era o dia de 15 de ja-
neiro, nós sempre íamos às 
celebrações, na procissão”, 
ressalta Nielcie.

Ela também conta que a 
devoção a Santo Amaro era 
transmitida até no nome 
das crianças que nasciam no 
dia 15 de janeiro. “Os mais 
antigos sempre colocavam 
o Amaro no nome do filho. 
Toda criança que nascia nos 
dias próximos a festa do pa-
droeiro, os pais homenagea-
vam o santo”, disse.

Outro ponto de desta-
que na festa do padroeiro 
é a homenagem aos paro-
quianos e entes que moram 
longe, celebrados no dia dos 
Amaros Ausente. “Como 
muitas pessoas mudaram da 
cidade, mas sempre voltam 
para participar da festa do 
padroeiro, foi criado esse dia 
para homenagear essas pes-
soas que não moram mais 
cidade”, explica Nielcie.

Com uma participação 
intensa dos moradores e 
das cidades vizinhas, barra-
quinhas, brincadeiras com 
as crianças eram realizadas 
durante os festejos.  “A festa 
de Santo Amaro é muito bo-
nita. Sempre agradecemos a 
gratidão ao nosso padroeiro. 
Na véspera da festa temos 
o levantamento do mastro. 
Todos os anos a corporação 
musical Santa Cecília par-
ticipa. As pessoas também 

têm o costume de guardar os 
ramos do andor”, acrescenta.

Nielcie finaliza dizen-
do que sua gratidão a Santo 
Amaro é tão grande que “da 
janela da minha casa avisto 
todos os dias a cruz da igreja 
e posso rezar pedindo a inter-
cessão do santo”. 

Em 2020 será celebrada a 
162ª Festa de Santo Amaro. 
Os festejos serão iniciados 
no dia 06 e terminam no dia 
15. Para o pároco, padre Dá-
rio Chaves, que participará 
pela primeira vez da festa, 
“a expectativa é fazer deste 
momento o fortalecimento 
das comunidades eclesiais de 
base e das pastorais na mis-
são de evangelizar”. 

" Os mais an-
tigos sempre 

colocavam 
o Amaro no 

nome do filho. 
Toda criança 

que nascia nos 
dias próximos 
a festa do pa-

droeiro, os  pais 
homenageavam 

o santo

Santo Amaro

recebeu a denominação de 
Queluzito. “O nome Quelu-
zito é originado de uma pe-
dra, que era abundante na 
região chamada de Quelu-
zita. Esse nome foi alterado 
pelo prefeito da época, que 
decretou que a cidade deve-
ria ser chamada de Quelu-
zito”, explica a moradora da 
cidade Nielcie Marcelina do  
Nascimento de Resende.

Mesmo com a mudan-
ça do nome, a única cidade 
da arquidiocese de Mariana 
que possui uma paróquia 
dedicada a Santo Amaro é 

Santo AmaroSanto Amaro

lembrada por sua devoção e  
gratidão ao santo padroeiro.

 
Devoção
Santo Amaro, que é exem-

plo de virtude, é celebrado 
no dia 15 de janeiro. Em 
Queluzito, todos os anos, os 
moradores participam dos 
festejos e passam a devoção 
para as novas gerações. “A 
devoção a Santo Amaro pas-
sa de geração, em geração. 
Meus pais, meus avós, todos 
acompanharam as novenas 
na cidade. Sempre no dia 15 
a gente participava da festa. 


