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2020 :
Ano da família

Respondendo ao Projeto Arquidiocesano de 
Evangelização, este será o Ano da Família na 

arquidiocese. Para a vivência deste tempo algu-
mas propostas foram apresentadas às  

paróquias e comunidades. 
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Iniciamos mais um ano no calendário civil. Com 
isso, renovam-se as nossas esperanças e a vontade de 
sermos melhores nos próximos 365 dias. Pode pare-
cer que “doze meses dão pra qualquer ser humano 
se cansar e entregar os pontos’’. Mas diante disso, nos 
vem o “milagre da renovação e tudo começa outra 
vez, com outro número e outra vontade de acreditar 
que daqui para diante tudo vai ser diferente”.

Com o desejo de avançarmos nas ações pasto-
rais, foi estabelecido, na última Assembleia de Pas-
toral, realizada em novembro do ano passado, que 
em 2020 o enfoque da nossa Arquidiocese será a 
família. É de suma importância refletirmos, à luz da 
fé, sobre este grande dom que Deus nos concedeu. 
Sim, a Família é um dom do Pai!

Por isso mesmo, é de longa data que a Igreja se 
dedica e se preocupa com as famílias. Duas Cam-
panhas da Fraternidade já abordaram esta temática. 
Em 1977, o tema da CF foi “Fraternidade e família, e 
o lema: ‘Comece em sua casa’”. Em 1994: “Educação 
e a família, com o lema: A família, como vai?”.

A Igreja no Brasil também dedica uma semana, 
a Semana Nacional da Família, realizada sempre no 
mês de agosto, para reavivar, refletir e estimular os 
debates sobre o assunto.

No que se refere à Igreja na sua universalidade, 
uma das últimas e mais relevantes discussões acon-
teceu no Sínodo para a Família, em 2015, em Roma. 
Os trabalhos e propostas apontados na assembleia 
dos bispos, cujo tema foi “A vocação e a missão da 
família na Igreja e no mundo contemporâneo”, re-
sultaram no documento final intitulado “Amoris 
Laetitiae”. A partir desta exortação apostólica, fica-
-nos muito claro que “Como Maria, (as famílias) são 
exortadas a viver, com coragem e serenidade, os de-
safios familiares tristes e entusiasmantes, e a guardar 
e meditar no coração as maravilhas de Deus” (30).

O capítulo VIII, deste mesmo documento, nos 
evidencia que, diante dos grandes desafios que a fa-
mília encontra nos dias de hoje, é necessário, como 
membros da Igreja, em especial os seus pastores, 
acolher, acompanhar, discernir e integrar as famílias 
no meio eclesial. 

Ainda nesta edição, você confere uma entrevista 
com o Padre Geraldo Buziani, de nossa Arquidioce-
se e doutorando em Roma. Padre Geraldo fala sobre 
o pontificado do Papa Francisco, que tem enfrenta-
do grandes questionamentos. Ele também nos aju-
da, com suas sábias palavras, a perceber o quanto é 
necessário, nos dias de hoje, nos mantermos unidos 
ao Santo Padre - na fidelidade e no respeito!

Vale ressaltar que, desde a edição anterior, somos 
convidados a conhecer um pouco mais sobre os re-
gionais da nossa Arquidiocese. Nesta edição, desta-
camos a Região Pastoral Mariana Oeste, com suas 
riquezas e religiosidade.

A você, querido (a) leitor (a) e amigo (a), que nos 
acompanha neste trabalho de evangelização e for-
mação, desejamos um Ano Novo cheio da graça de 
Deus e que “tudo o que fizermos, seja em palavras ou 
obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo” (Cl 
3,23). Caminhemos juntos neste ano que se inicia.    
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Expediente

O pontificado dePalavra do papa
Mensagem do papa para o 28º Dia Mundial do Enfermo

Queridos irmãos e irmãs!
1. Estas palavras ditas por Jesus – «vin-

de a Mim, todos os que estais cansados e 
oprimidos, que Eu hei de aliviar-vos» (Mt 
11, 28) – indicam o caminho misterioso da 
graça, que se revela aos simples e revigora os 
cansados e exaustos. Tais palavras exprimem 
a solidariedade do Filho do Homem, Jesus 
Cristo, com a humanidade aflita e sofredora. 
Há tantas pessoas que sofrem no corpo e no 
espírito! A todas, convida a ir ter com Ele – 
«vinde a Mim» –, prometendo-lhes alívio e 
recuperação. «Quando Jesus pronuncia estas 
palavras, tem diante dos seus olhos as pesso-
as que encontra todos os dias pelas estradas 
da Galileia: muita gente simples, pobres, do-
entes, pecadores, marginalizados pelo dita-
me da lei e pelo opressivo sistema social. Este 
povo sempre acorreu a Ele para ouvir a sua 
palavra, uma palavra que incutia esperança» 
(Angelus, 6 de julho de 2014).

No XXVIII Dia Mundial do Doente, 
Jesus dirige este convite aos doentes e opri-
midos, aos pobres cientes de dependerem 
inteiramente de Deus para a cura de que 
necessitam sob o peso da provação que os 
atingiu. A quem vive na angústia devido à 
sua situação de fragilidade, sofrimento e fra-
queza, Jesus Cristo não impõe leis, mas, na 
sua misericórdia, oferece-Se a Si mesmo, isto 
é, a sua pessoa que dá alívio. A humanidade 
ferida é contemplada por Jesus com olhos 
que veem e observam, porque penetram em 
profundidade: não correm indiferentes, mas 
param e acolhem o homem todo e todo o 
homem segundo a respectiva condição de 
saúde, sem descartar ninguém, convidan-
do cada um a fazer experiência de ternura  
entrando na vida d’Ele.

2. Porque tem Jesus Cristo estes senti-
mentos? Porque Ele próprio Se tornou frá-
gil, experimentando o sofrimento humano 
e recebendo, por sua vez, alívio do Pai. Na 
verdade, só quem passa pessoalmente por 
esta experiência poderá ser de conforto para 
o outro. Várias são as formas graves de so-
frimento: doenças incuráveis e crônicas, pa-
tologias psíquicas, aquelas que necessitam 
de reabilitação ou cuidados paliativos, as 
diferentes formas de deficiência, as doenças 
próprias da infância e da velhice, etc. Nestas 
circunstâncias, nota-se por vezes carência de 
humanidade, pelo que se revela necessário, 
para uma cura humana integral, personali-

zar o contato com a pessoa doente acrescen-
tando a solicitude ao tratamento. Na doença, 
a pessoa sente comprometida não só a sua 
integridade física, mas também as várias di-
mensões da sua vida relacional, intelectiva, 
afetiva, espiritual; e por isso, além das tera-
pias, espera amparo, solicitude, atenção, em 
suma, amor. Além disso, junto do doente, há 
uma família que sofre e pede, também ela, 
conforto e proximidade.

3. Queridos irmãos e irmãs enfermos, a 
doença coloca-vos de modo particular en-
tre os «cansados e oprimidos» que atraem 
o olhar e o coração de Jesus. Daqui vem a 
luz para os vossos momentos de escuridão, a 
esperança para o vosso desalento. Convida-
-vos a ir ter com Ele: «Vinde». Com efeito, 
n’Ele encontrareis força para ultrapassar as 
inquietações e interrogativos que vos sur-
gem nesta «noite» do corpo e do espírito. É 
verdade que Cristo não nos deixou receitas, 
mas, com a sua paixão, morte e ressurreição, 
liberta-nos da opressão do mal.

Nesta condição, precisais certamente 
dum lugar para vos restabelecerdes. A Igreja 
quer ser, cada vez mais e melhor, a «estala-
gem» do Bom Samaritano que é Cristo (cf. 
Lc 10, 34), isto é, a casa onde podeis encon-
trar a sua graça, que se expressa na familiari-
dade, no acolhimento, no alívio. Nesta casa, 
podereis encontrar pessoas que, tendo sido 
curadas pela misericórdia de Deus na sua 
fragilidade, saberão ajudar-vos a levar a cruz, 
fazendo, das próprias feridas, frestas através 
das quais divisar o horizonte para além da 
doença e receber luz e ar para a vossa vida.

Nesta obra de restabelecimento dos ir-
mãos enfermos, insere-se o serviço dos pro-
fissionais da saúde – médicos, enfermeiros, 
pessoal sanitário, administrativo e auxiliar, 
voluntários –, pondo em ação as respectivas 
competências e fazendo sentir a presença de 
Cristo, que proporciona consolação e cuida 
da pessoa doente tratando das suas feridas. 
Mas, também eles são homens e mulheres 
com as suas fragilidades e até com as suas 
doenças. Neles se cumpre de modo parti-
cular esta verdade: «Quando recebemos o 
alívio e a consolação de Cristo, por nossa 
vez somos chamados a tornar-nos alívio 
e consolação para os irmãos, com atitude 
mansa e humilde, à imitação do Mestre»  
(Angelus, 6 de julho de 2014).

Continue a leitura em nosso site.

Francisco«Vinde a Mim, todos os que estais cansados e oprimidos, 
que Eu hei de aliviar-vos» (Mt 11, 28)
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O Papa Francisco completará sete anos de 
pontificado em 2020. Nesta perspectiva, o 

Jornal Pastoral apresenta uma entrevista com 
o padre Geraldo Dias Buziani, sacerdote da 
arquidiocese, residente em Roma para apri-

moramento de estudos teológicos. 

PASTORAL:
Um dos pontos que o 

Papa Francisco vem refor-
çando em seu pontificado 
é o convite de uma “Igreja 
em Saída”. Como compre-
ender esta questão de uma 
igreja não centrada em si 
mesma?

PADRE GERALDO: 
A natureza da Igreja é ser 
missionária, ela nasce do 
lado aberto de Cristo na 
cruz com esta ordem do 
Senhor: “Ide por todo o 
mundo e pregai o evange-
lho a toda criatura” (Mc 
16,15). Creio que desde 
o Concílio Vaticano II, a 
Igreja realiza com mais vi-
gor este caminho de anun-
cio do evangelho e diá-
logo com o mundo pós-
-moderno, saindo de uma 
posição mais apologética 
e de preocupações doutri-
nais para uma disposição 
de escuta, de proximidade 
e anúncio da boa nova do 
Evangelho junto a reali-
dades humanas marcadas 
pelo sofrimento. Gostaria 
de particularizar a ques-
tão, reconhecendo que 
este movimento de uma 
igreja em saída encontra 
sua aplicação mais direta 
nas Igrejas Particulares 
(dioceses), nas quais se 
encontram as paróquias. 
É na paróquia que a vida 
pastoral acontece e as di-
retrizes evangelizadoras 
tomam forma e assumem 
cores vivas. É lá que as 
pessoas celebram a vida 
em Cristo através dos sa-
cramentos. É lá que os 
fiéis se conhecem e deve-
riam viver como irmãos, 
com sentimento de per-
tença e amizade. É a paró-
quia, portanto, com toda 
a sua estrutura, que deve 
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estar atenta para oferecer 
aos fiéis um espaço de au-
têntico encontro com Je-
sus Cristo, com um acom-
panhamento espiritual, 
não de “massa”, mas sim 
personalizado, segundo 
as necessidades de cada 
um. Isto significa inves-
tir e acreditar na força 
das pequenas comunida-
des eclesiais missionárias, 
nas quais os membros se 
conhecem mutuamente e 
ajudam uns aos outros na 
aventura da fé. O espíri-
to de uma Igreja em saí-
da, encontra-se em uma 
paróquia ou comunidade 
que vive não somente para 
manter sua estrutura de 
organização pastoral, seus 
prédios, suas atividades 
de secretaria, mas tam-
bém se abre para novas 
necessidades que às ve-
zes não estão sendo bem 
contempladas na ação 
pastoral, e mereceriam 
mais atenção. Por isso, o 
discernimento é muito 
importante, pois em cada 
paróquia ou comunidade 
ir aos afastados ou ir “às 
periferias” pode significar 
implementar uma ação 
pastoral com: moradores 
de rua; crianças em situ-
ações especiais, idosos 
necessitados de apoio es-
piritual e médico, depen-
dentes químicos, trabalho 
com a juventude, trabalho 
com as famílias, etc. 

PASTORAL:
Nestes quase sete anos 

de pontificado, o Papa 
Francisco enfrentou crí-
ticas de alguns setores 
da sociedade, quanto ao 
modo de exercer o pon-
tificado. Como os cató-
licos devem agir diante 
dessas críticas?

O pontificado de

PADRE GERALDO:
Para entender esta 

questão, baseio-me numa 
intuição do padre Timo-
thy Radcliffe, segundo a 
qual é preciso reconhe-
cer que o papa age, em 
virtude de uma coerência 
evangélica e adesão a Jesus 
Cristo colocando como 
norte de sua ação, a cen-
tralidade da misericórdia, 
a centralidade do amor. 
Quando o amor é o centro 
da vida de alguém, suas 
atitudes podem causar 
uma certa perplexidade. 
Os fariseus e escribas, por 
exemplo, criticaram Jesus 
dizendo: “Esse homem re-
cebe os pecadores e come 
com eles!” Se o Espírito 
Santo age com liberdade 
em nossas vidas, seremos 
impelidos a fazer certas 
coisas que podem ser mal 
interpretadas. Se o papa, 
por exemplo, incentiva o 
diálogo inter-religioso e 
ecumênico, se vai às pe-
riferias sociais e existen-
ciais, se procura promo-
ver um caminho para se-
guir os casais divorciados 
e casados novamente, se 
insiste na nossa respon-
sabilidade pelo cuidado 
com a obra da criação, ele 
pode ser mal interpreta-
do. Mas se ele não correr 
este risco o evangelho não 
é anunciado. 

A grande mídia e as re-
des sociais, muitas vezes, 
interpretam mal o papa, 
mas isso não significa que 
faça o mesmo o povo san-
to de Deus, presente em 
nossas comunidades.  O 
povo fiel, presente nas co-
munidades, guiado pelo 
Espírito Santo, em comu-
nhão com os presbíteros e 
bispos, reconhece o gran-
de dom que é o pontifica-

do do papa Francisco. Este 
povo entende que a lição 
do amor e da misericórdia 
incondicionais não é uma 
permissão para uma imo-
ralidade desenfreada; mas 
oportunidade de fazer-se 
próximo de quem encon-
tra-se ferido no caminho 
para integrá-lo à comu-
nidade. Penso que é deste 
modo que devemos reagir 
às críticas ao papa, ou seja, 
reafirmando, com nosso 
próprio testemunho, um 
amor incondicional aos 
sofredores e marginaliza-
dos, anunciando que este 
é o autêntico caminho do 
evangelho de Jesus Cristo. 

PASTORAL:
Quanto à dimensão li-

túrgica, o que o senhor 
destaca dos discursos do 
papa a este respeito?

PADRE GERALDO:
Diante do tempo difí-

cil no que diz respeito ao 
processo de recepção da 
reforma litúrgica, o papa 
nos inspira com palavras 
animadoras a retomar o de-
safio de implementar uma 
adequada educação litúr-
gica para sacerdotes e fiéis, 
assumindo positivamente a 
reforma litúrgica realizada 
pelo Concílio Vaticano II. 
Recordo-me de suas pala-
vras quando, no dia 24 de 
agosto de 2017, dirigindo-
-se aos participantes da 68ª 
Semana Litúrgica Nacional 
da Itália, reafirmou este 
apelo de seguir em frente 
com a formação litúrgica 
para redescobrir o valor do 
rito reformado por Paulo 
VI: “E hoje ainda é preciso 
trabalhar neste sentido, em 
particular redescobrindo os 
motivos das decisões toma-
das com a reforma litúrgica, 

superando leituras infunda-
das e superficiais, recepções 
parciais e práticas que a des-
figuram. Não se trata de re-
considerar a reforma reven-
do as suas escolhas, mas de 
conhecer melhor as razões 
subjacentes, inclusive através 
da documentação histórica, 
assim como de interiorizar 
os seus princípios inspirado-
res e de observar a disciplina 
que a regula. Depois deste 
magistério e, após este longo 
caminho podemos afirmar 
com certeza e com autorida-
de magistral que a reforma 
litúrgica é irreversível”.

PASTORAL: Na visão 
do senhor, quais serão os 
próximos desafios do pon-
tificado do papa Francisco?

PADRE GERALDO:
Dentre tantas atividades 

próprias de um pontificado, 
destaco a continuidade da 
ação do papa em favor da 
acolhida e atenção para com 
os imigrantes que fogem da 
guerra em busca de paz, em 
meio a um tempo no qual 
crescem políticas nacionalis-
tas e discriminatórias quan-
to à questão da imigração.  
Internamente, há o desafio 
a ser percorrido, já em an-
damento, de reformulação 
da cúria romana e, pastoral-
mente, aguardamos os enca-
minhamentos pastorais do 
recente Sínodo para a Ama-
zônia, realizado em Roma. 
Acompanhemos com nos-
sas orações a ação do Es-
pírito Santo, que age na 
Igreja, no presente da 
nossa história, através do 
papa Francisco, certos de 
que, como cristãos, desa-
fios não nos trazem medo, 
mas oportunidade de tes-
temunhar e anunciar a Boa  
Nova do Evangelho.

Francisco
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A Família será o centro 
das atividades pastorais 
da arquidiocese neste ano 
de 2020. Essa prioridade 
foi assumida em 2017 na 
Assembleia Arquidiocesa-
na de Pastoral e vem con-
templar uma das pistas de 
ação presentes no Projeto 
Arquidiocesano de Evan-
gelização (PAE 2016-
2020) de “atuar junto às fa-
mílias em suas diferentes 
‘situações de fragilidades 
e imperfeições’, buscando 
à luz da ‘Exortação Pós-
-Sinodal Amoris Laetitia 
sobre o amor na família’, 
acompanhá-las para que, 
no discernimento, sejam 
integradas à comunidade”. 

  Ao propor o Ano da 
Família, a Arquidiocese 
de Mariana mostra a sin-
tonia com as Diretrizes 
Gerais da Ação Evangeli-
zadora da Igreja no Brasil 
2019-2023, documento 
pastoral que foi aprovado 
na 57ª Assembleia Geral 
da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil. Nes-
te documento, os bispos 
valorizam a “casa” lugar 
onde vive e sobrevive a 
“família”.

  “A Família é priori-
dade pastoral de toda a 
Arquidiocese de Mariana 
e deve ser assumida por 
todas as paróquias, pasto-
rais, movimentos, irman-
dades e associações reli-
giosas da Arquidiocese. 
Pelo fato do tema ser ‘fa-
mília’ não podemos dele-
gar a dinamização do ano 
à pastoral familiar ou aos 
movimentos que lidam 
diretamente com a famí-
lia. Todo o trabalho de 
evangelização atinge dire-

A família no centro 
das atividades pastorais 

"

“A família é um bem de que a sociedade não pode prescindir, 
mas precisa ser protegida” (Amoris Laetitia §44)

tamente as famílias (crian-
ças, jovens, casais, idosos, 
doentes, etc) e deve ter as 
famílias como alvo priori-
tário da sua atividade pas-
toral. Creio que neste ano 
de 2020 todos os agentes 
de pastoral e movimentos 
devem pensar no modo 
como podem atingir de 
modo mais eficaz as fa-
mílias no processo de 
evangelização”, explicou 
o coordenador arquidio-
cesano de pastoral, padre 
Edmar José da Silva.

  Para a vivência deste 
ano, em 2019, na 27ª As-
sembleia Arquidiocesana 
de Pastoral foram indica-
dos os principais desafios 
relacionados às famílias e 
sugestões para a celebra-
ção do ano nesta Igreja 
particular. Dentre os desa-
fios apontados destacam-
-se as famílias que se en-
contram em situação de 
risco, de vulnerabilidade 
social, a desestruturação 
familiar e as configurações 
de família com sua diver-
sidade e preconceitos.

Padre Edmar ressalta 
que as regiões pastorais e 
as foranias se prepararam 
para a 27ª Assembleia de 
Pastoral respondendo a 
um questionamento so-
bre os principais desafios 
relacionados ao processo 
de evangelização das fa-
mílias. “Dentre os desafios 
mais lembrados, destaca-
ram-se: desemprego, vio-
lência doméstica, alcoolis-
mo, consumo de drogas, 
vontade suicida, ausência 
dos pais, relacionamentos 
homoafetivos. O maior 
desafio é compreender 
e dialogar com as novas 

FOTOS: BRUNA SUDÁRIO
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Creio que o ano 
arquidiocesano 
da família será 

uma ocasião 
propícia para 
rezarmos em 
família e pela 

família e, acima 
de tudo, para 
fortalecermos 

os trabalhos de 
evangelização 

em torno desta 
instituição

Coordenador Arquidiocesano de Pastoral.
PE. Edmar José da Silva

"

configurações de família, 
priorizando os valores do 
Evangelho e da fé cristã, 
mas também acolhendo 
cada pessoa e discernindo, 
com misericórdia, cada 
situação. Creio que o ano 
arquidiocesano da família 
será uma ocasião propícia 
para rezarmos em família 
e pela família e, acima de 
tudo, para fortalecermos 
os trabalhos de evange-
lização em torno desta 
instituição tão importante 
para a sociedade e para a 
Igreja”, ressaltou.

 Para o casal de coorde-
nadores arquidiocesanos 
do ECC, Marciano Alves 
Ferreira e Eulina Suzana 
Ferreira, os desafios liga-
dos à família são numero-
sos e a realidade contem-
porânea apresenta incon-
táveis desafios. “Dentre 

destaca que a   Exortação 
Apostólica Amoris Lae-
titia, do Papa Francisco, 
pode ser um instrumento 
de trabalho para o Ano da 
Família. “A Exortação pós-
-sinodal Amoris Laetitia é 
o fruto maduro do sínodo 
sobre ‘A vocação e a missão 
da família na Igreja e no 
mundo contemporâneo’. 
Além disso, foi feita uma 
consulta no mundo inteiro 
sobre os desafios e a beleza 
da família. Por ter um ca-
ráter eminentemente pas-
toral, esta Exortação será 
de grande valia para en-
tendermos os desafios en-
frentados pelas famílias na 
atualidade, bem como co-
lher orientações pastorais 
preciosas para lidar com a 
complexa realidade da fa-
mília na atualidade”, disse.

Trabalhos pastorais  
ligados à família

Apesar dos desafios, já 
é possível encontrar inú-
meros trabalhos ligados 
a família na arquidiocese. 
Desde 1988, a Pastoral Fa-
miliar está presente nesta 
Igreja particular. Atual-
mente, 120 paróquias con-
tam com a presença da 
pastoral. 

Há mais de 30 anos 
também é realizado o 
ECC nas comunidades. 
Está presente em 64 pa-
róquias, tendo a previsão 
de três ou quatro implan-
tações para o ano de 2020. 
Além dessas iniciativas, a 
arquidiocese conta com 
outros trabalhos ligados 
diretamente à família.

eles, é possível destacar: 
a decadência dos valores 
morais cultivados por sé-
culos no seio das famílias. 
Hoje, tem-se a impressão 
de que tudo é permitido, 
tudo é válido. Outro gran-
de entrave é que nossos 
jovens estão sendo fragili-
zados por uma cultura de 
consumismo, de autorita-
rismo e de descompromis-
so. Os casais, por sua vez, 
também estão muito vul-
neráveis aos prazeres que 
a vida oferece, deixando 
escapar por entre os de-
dos os preceitos cristãos, 
como respeito mútuo, fi-
delidade, amor, solidarie-
dade e desenvolvimento 
da fé. Televisão, mídias, 
redes sociais, são os gran-
des inimigos da família 
atual, enquanto Santuário 
da Vida. Já não mais são 
ferramentas úteis na co-
municação e/ou no traba-
lho. Passaram a ser canal 
de individualismo, discór-
dia e isolamento social. 
Têm absorvido as pessoas 
como uma nuvem escura 
e assustadora”, afirmaram.

  Segundo o casal de 
coordenadores da Pastoral 
Família, Thelma Figuei-
redo Trindade e Marcos 
Trindade, as famílias pre-
cisam de mais apoio para 
enfrentar todos os proble-
mas que surgem. “A co-
meçar pela valorização da 
vida, apoio nos primeiros 
anos da iniciação à vida 
cristã, a juventude. Isso 
é uma realidade urgente 
para que possa ser valo-
rizada a vocação matri-
monial ou religiosa. Uma 

base sólida evitaria pro-
blemas futuros. E, o apoio 
dos sacerdotes e outras 
forças da Igreja fortalecem 
a pastoral familiar”, desta-
caram.

  Eles explicam que a 
Pastoral Familiar lida com 
esses desafios tentando 
fortalecer o setor pré-ma-
trimonial, procurando 
unidade com outros mo-
vimentos, serviços e pas-
torais, oferecendo forma-
ções aos agentes da Pas-
toral Familiar e confiando 
no apoio dos párocos.

 
Celebração do

Ano da Família

  Para celebrar este ano 
na arquidiocese foram 
apontadas algumas suges-
tões, como: conscientizar 
que a prioridade família 
é da Arquidiocese e deve 
ser assumida por cada co-
munidade, cada pastoral e 
cada movimento da Paró-
quia; Fortalecer e ampliar a 
atuação da Pastoral Fami-
liar, com atenção especial 
às diversas configurações 
de família (viúvos, sozi-
nhos, solteiros, amasiados, 
casais de segunda união), 
desenvolver, a partir dos 
grupos eclesiais, a prática 
ministerial da “visitação 
às famílias”, fomentar a 
atuação de pastorais que 
atuam diretamente junto 
às famílias em situações de 
conflitos e dor: pastoral da 
saúde, pastoral carcerária, 
etc, estudar, divulgar e im-
plementar as propostas da 
carta compromisso do V 
Congresso Arquidiocesa-

no da Pastoral Familiar;
Outra sugestão aprova-

da foi à utilização dos rotei-
ros e os grupos de reflexão 
para divulgar as propostas 
do Ano da Família e tra-
tar de temas relacionados 
diretamente às realidades 
familiares. Segundo padre 
Edmar, antes da Assem-
bleia de Pastoral fazer esse 
pedido, a equipe que ela-
bora os roteiros de reflexão 
já estava planejando tra-
balhar a família. “Estamos 
com temas definidos até o 
mês de maio. No mês de 
janeiro o tema será: ‘O ano 
da família na Arquidioce-
se de Mariana’. No mês de 
fevereiro e março, os rotei-
ros serão sobre a Campa-
nha da Fraternidade 2020: 
‘Fraternidade e vida: dom 
e compromisso’, tema que 
está totalmente afinado 
com o ano da família. Em 
abril o tema será: ‘Mistério 
pascal: morte e ressurrei-
ção nas famílias’. Em maio 
o tema será: ‘O papel de 
Maria na vida das famí-
lias’. Os temas dos demais 
meses serão definidos na 
próxima reunião da equipe 
que elabora os roteiros de 
reflexão”, salientou.

Oferecer, no acompa-
nhamento pastoral, espe-
cial cuidado para com os 
idosos, dar maior destaque 
para alguns eventos rela-
cionados à família, como a 
Campanha da Fraternida-
de de 2020, a Semana na-
cional da família e a Sema-
na do nascituro são outras 
propostas para a vivência 
deste ano.

  Padre Edmar também 
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João nos apresenta Jesus através de duas afirmações 
com um profundo impacto teológico: Jesus é o Cordeiro 
de Deus que tira o pecado do mundo; e é o Filho de Deus 
que possui a plenitude do Espírito. A primeira afirmação 
evoca a imagem do “servo sofredor”, que assume os peca-
dos do seu povo e realiza a expiação (cf. Is 52,13-53,12); 
por outro lado, evoca a imagem do cordeiro pascal, sím-
bolo da ação libertadora de Deus. Na segunda afirmação 
Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo. “Batizar no 
Espírito” implica em cooperar na libertação do mundo 
do mal. O testemunho de João Batista reflete a caminha-
da da caminhada cristã em busca da presença de Jesus 
na vida. Ele progride por etapas: não o conhece (v.31), 
vê nele o Messias sofredor (v.29), o santificador, ou seja, 
aquele que batiza no Espírito Santo (v.33), e o Filho de 
Deus (v.34).

Sentido Litúrgico
Jesus é “o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 

mundo”. Ele é o Deus que veio ao nosso encontro, para 
libertar os homens do “pecado” que oprime e não deixa 
ter acesso à vida plena.

II Domingo do Tempo Comum
Jo 1,29-34

6

Vamos celebrar!
19/01

Após a prisão de João na Judeia, Jesus escolhe a Ga-
lileia das nações para iniciar o seu ministério público; a 
realização da promessa profética. Mateus nos apresenta 
a missão de Jesus, mostra o Reino como realidade viva 
e atuante, isto é, Deus reina sobre o seu povo. Um Reino 
marcado pela justiça, misericórdia, cuja preocupação di-
vina se concretiza no pobre e marginalizado. Para que o 
“Reino” seja possível, Jesus pede a “conversão”. Ela é, antes 
de mais, um refazer a existência, de forma a que só Deus 
ocupe o primeiro lugar na vida do homem.  Os discípu-
los aderem ao projeto de salvação e construção do Reino, 
portanto, são responsáveis por testemunhar e levar a Boa 
Nova ao mundo. Eles devem responder positivamente ao 
chamamento, optar pelo “Reino” e pelas suas exigências e 
tornarem-se testemunhas da vida e da salvação de Deus 
no meio dos homens e do mundo. 

Sentido Litúrgico
A liturgia deste 3º domingo comum vem nos apresen-

tar o projeto de salvação e de vida plena que Deus oferece 
ao mundo e os homens.

26/01
III Domingo do Tempo Comum

Mt 4,12-23

02/02
Apresentação do Senhor

Lc 2,22-40

O encontro de Jesus com Simeão e Ana no Templo de 
Jerusalém é símbolo de uma realidade maior e universal: 
a Humanidade encontra o seu Senhor na Igreja. Mala-
quias preanunciava este encontro: «Eis que Eu vou enviar 
o meu mensageiro, a fim de que ele prepare o caminho 
à minha frente. E imediatamente entrará no seu santuá-
rio o Senhor, que vós procurais». Simeão e Ana, modelos 
dos que se alegram com a chegada do Messias, deixam-se 
mover pelo Espírito e louvam a Deus pelo que seus olhos 
veem. Representantes das esperanças dos que aguardam 
a consolação, ambos revelam a missão de Jesus. Essas 
personagens são exemplo para todos os que esperam a 
vinda do Senhor. Ele se manifesta continuamente à hu-
manidade, mas é percebido apenas por quem se abre à 
ação do Espírito.

Sentido Litúrgico
Apresentação do Senhor é o começo do mistério do 

sofrimento redentor de Jesus, que atingirá o seu ponto 
culminante no Calvário. Maria e José unem-se à oferta do 
seu divino Filho estando a seu lado e colaborando, cada 
um a seu modo, na obra da Redenção. 

A liturgia celebra o Mistério Pascal de 
Cristo, sua vida, paixão, morte e ressurreição, 
que constitui o ponto central de nossa fé. O 
Ano Litúrgico se insere no ritmo do tempo 
cronológico e revela todos os acontecimen-
tos da vida de Jesus, desde a Encarnação até 
Pentecostes. Assim, temos a oportunidade de 
viver cada aspecto do Mistério de Cristo, ofe-
recido a nós, como um caminho pedagógico-
-espiritual que mergulha os fiéis nas diversas 
fases da obra redentora de Cristo, presente nos 
diversos tempos litúrgicos. 

Como a vida, a liturgia segue um ritmo de 
repetição, utilizando-se três ritmos diferentes: 
diário, semanal e anual. O dia litúrgico se es-
tende da meia-noite até a meia-noite do dia se-
guinte. No entanto a Celebração do domingo e 
das solenidades começa com as Vésperas (lou-
vor vespertino) do dia anterior. As comunida-
des cristãs, desde os primeiros séculos, orga-
nizaram a oração comunitária, obedecendo ao 
próprio Cristo que confiou à sua Igreja não só 
a celebração da santa ceia, mas também a sua 
oração (cf.SC 83). Jesus fez da oração a alma 
do seu ministério e nos mandou “orar sempre, 
sem jamais esmorecer” (cf. Lc 18,1; 1Ts 5, 17; 
Ef 6, 18).

A oração de Cristo se prolonga e se torna 
presente na oração da Igreja. A Liturgia das 
Horas se insere fundamentalmente no dia li-
túrgico: constitui uma experiência do mistério 
pascal na experiência diária do tempo, capaz 
de evocar o Mistério Pascal de Cristo e seus 
membros. 

“O ritmo semanal é marcado pelo domin-
go, dia em que o Senhor se manifestou ressus-
citado. A história do domingo nasce na cruz 
e na ressurreição de Jesus. No primeiro dia 
da semana, quando as mulheres foram para 
embalsamar seu corpo, já não o encontraram 
mais. Nesse dia, Ele apareceu vivo a vários dis-
cípulos, sozinhos ou reunidos; comeu e bebeu 
com eles e falou-lhes do Reino de Deus e da 
missão que tinham que levar adiante”1

O domingo é o dia da escuta da Palavra, 
pois nesse dia o Senhor Ressuscitado se mani-
festou aos dois discípulos de Emaús e lhes re-
velou o sentido das Escrituras. E nesse dia Je-
sus continua a falar na sua Palavra proclamada 
na assembleia litúrgica.  O domingo nos dá a 
identidade de cristãos, pois celebramos nesse 
dia, o mais bonito da semana, dia de festa e 
de alegria, dia em que os discípulos ficaram 
alegres ao verem o Senhor. A Alegria é pascal. 

O ritmo anual compreende os grandes 
ciclos – do Natal e da Páscoa.  Todo tempo 
litúrgico é constituído por três etapas: o “an-
tes” significa a preparação para a festa que vai 
celebrar; o “centro”, que é a festa celebrada e 
o “depois”, que é a continuação, a graça e a 
alegria daquele dia que se prolongam por um 
período. 

“A Igreja nada considera mais venerável, 
após a celebração anual do mistério da Páscoa, 
do que comemorar o Natal do Senhor e suas 
primeiras manifestações, o que se realiza no 
Tempo do Natal”2

Caderno “Ano Litúrgico”, Arquidiocese de 
Mariana, 2017

1 CNBB, Guia Litúrgico Pastoral – p. 9, 
São Justino – Ap. nº 67

2 NUALC – Normas universais do Ano Li-
túrgico e Calendário Romano Geral, nº32

O ritmo litúrgico
Formação

Comissão Arquidiocesana de Liturgia
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16/02

7

Vamos celebrar!

ILUSTRAÇÃO: SEMINARISTA BRUNO ANDRADE

A parte principal da Liturgia da Palavra é 
constituída pelas leituras da Sagrada Escritura e 
pelos cantos que ocorrem entre elas, sendo de-
senvolvida e concluída pela homilia, profissão de 
fé e a oração universal ou dos fiéis. Pelo silêncio e 
pelos cantos o povo se apropria dessa palavra de 
Deus e a ela adere pela profissão de fé; alimenta-
do por essa palavra, reza na oração universal pe-
las necessidades de toda a Igreja e pela salvação 
do mundo inteiro (cf. IGMR 55). 

A Instrução Geral do Missal Romano desta-
ca a importância dos cantos dentro da liturgia da 
Palavra, principalmente no Salmo e na Aclama-
ção. Contudo não despreza a possibilidade de se 
cantar a Profissão de fé. 

Salmo responsorial (IGMR 61) 
De preferência, o salmo responsorial deve ser 

cantado, ao menos no que se refere ao refrão do 
povo. Assim, o salmista ou cantor do salmo, do 
ambão ou outro lugar adequado profere os versí-
culos do salmo, enquanto toda a assembleia escu-
ta sentada, geralmente participando pelo refrão, 
a não ser que o salmo seja proferido de modo 
contínuo, isto é, sem refrão. A melodia deve favo-
recer a participação de toda assembleia, por isso 
cuide-se para não se tornar simplesmente uma 
“apresentação”. 

Aclamação
Canta-se o Aleluia ou outro canto estabeleci-

do pelas rubricas, conforme exigir o tempo litúr-
gico. Tal aclamação constitui um rito ou ação por 
si mesma, através do qual a assembleia dos fiéis 
acolhe o Senhor que lhe vai falar no Evangelho, 
saúda-o e professa sua fé pelo canto. O Aleluia 
é cantado em todo o Tempo litúrgico, exceto no 
Tempo da Quaresma. O Versículo é tomado do 
lecionário ou do Gradual (livro que contém mú-
sica para as Missas (Gradual Romano, Gradual 
Simples). No tempo da Quaresma, no lugar do 
Aleluia, canta-se o versículo antes do Evangelho 
proposto no lecionário. Pode-se cantar também 
um segundo salmo ou trato, como se encontra no 
Gradual.

Creio (IGMR 67)
O símbolo ou profissão de fé tem por obje-

tivo levar o povo reunido a responder à palavra 
de Deus anunciada, (...) recordar e professar os 
grandes mistérios da fé. É cantado por todo o 
povo junto, ou alternado em dois coros. Se não 
for cantado, será recitado por todos juntos, ou al-
ternado em dois coros. 

Oração universal (IGMR 69)
Na oração universal ou oração dos fiéis, o povo 

responde de certo modo à palavra de Deus aco-
lhida na fé e, exercendo a sua função sacerdotal, 
eleva preces a Deus pela salvação de todos. Nor-
malmente serão estas as séries de intenções: pelas 
necessidades da Igreja; pelos poderes públicos e 
pela salvação de todo o mundo; pelos que sofrem 
qualquer dificuldade; pela comunidade local. O 
povo, de pé, exprime a sua súplica, seja por uma 
invocação comum após as intenções proferidas, 
seja por uma oração em silêncio. 

O canto e a música litúrgica: 
Liturgia da Palavra

Liturgia

Viviane Aparecida dos Santos Isidoro 
Representante Leiga da Dimensão Litúrgica

V Domingo do Tempo Comum
Mt 5,13-16

02/02
Apresentação do Senhor

Lc 2,22-40

O encontro de Jesus com Simeão e Ana no Templo de 
Jerusalém é símbolo de uma realidade maior e universal: 
a Humanidade encontra o seu Senhor na Igreja. Mala-
quias preanunciava este encontro: «Eis que Eu vou enviar 
o meu mensageiro, a fim de que ele prepare o caminho 
à minha frente. E imediatamente entrará no seu santuá-
rio o Senhor, que vós procurais». Simeão e Ana, modelos 
dos que se alegram com a chegada do Messias, deixam-se 
mover pelo Espírito e louvam a Deus pelo que seus olhos 
veem. Representantes das esperanças dos que aguardam 
a consolação, ambos revelam a missão de Jesus. Essas 
personagens são exemplo para todos os que esperam a 
vinda do Senhor. Ele se manifesta continuamente à hu-
manidade, mas é percebido apenas por quem se abre à 
ação do Espírito.

Sentido Litúrgico
Apresentação do Senhor é o começo do mistério do 

sofrimento redentor de Jesus, que atingirá o seu ponto 
culminante no Calvário. Maria e José unem-se à oferta do 
seu divino Filho estando a seu lado e colaborando, cada 
um a seu modo, na obra da Redenção. 

Ser sal e ser luz realizam os objetivos profundos da 
vida dos justos. O sal, embora não apareça, dá gosto e 
sentido aos alimentos, isto é, a vida. A luz, porém, é mui-
to visível, existe para iluminar, apontar caminhos, dis-
sipar as trevas. Ambas são oportunas para a missão e a 
pessoa do discípulo e missionário de Jesus Cristo. Não é 
a pessoa do discípulo que tem que aparecer. Ela é apenas 
o sal. O seu efeito, as suas ações em prol da vida, estas sim 
devem aparecer, ser exemplo, ser luz. O desejo de Jesus é, 
que a nossa luz brilhe diante do mundo, para que todos 
vejam que, apesar de tantas coisas ruins, há muita coisa 
boa sendo feita. 

Sentido Litúrgico
A liturgia de hoje, convida-nos a refletir sobre o com-

promisso cristão. Somos chamados a ser sal da terra e 
luz do mundo mediante as boas obras de justiça e mise-
ricórdia.

09/02

VI Domingo do Tempo Comum 
Mt 5,17-37

“Não penseis que vim abolir a Lei e os Profetas. Não 
vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento” 
(cf. Mt 5, 17). Jesus ensina aos seus discípulos o verda-
deiro sentido da Lei e os convida a colocá-la em prática. 
Somente aqueles que a respeitam e que a colocam em 
prática se tornarão grandes no Reino de Deus. Ele não se 
coloca contra a antiga Lei conhecida pelos judeus, mas 
dá mais força para o cumprimento dela, dando grande 
importância a valores como a justiça, a fidelidade e a mi-
sericórdia.  

Sentido Litúrgico
A liturgia deste 6º Domingo do Tempo Comum, nos 

leva a refletir sobre as nossas escolhas. O desejo de Je-
sus é fazer com que nós enxerguemos o nosso poder de 
discernimento, mas que tenhamos em nossos corações a 
sabedoria para decidir entre “a vida e a morte, o bem e o 
mal” (cf. Eclo 15, 18), lembrando sempre que “os olhos 
do Senhor estão voltados para os que o temem” (cf. Eclo 
15, 20), e que todo o homem que segue a lei de Deus pro-
gredirá em sua vida.

Comissão Arquidiocesana de Liturgia

Pe. Lucas Germano de Azevedo
Assessor da Dimensão Litúrgica
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“Geração vai, geração vem, e a terra 
permanece sempre a mesma” (Ecl 1,4). 
O tempo segue e as estações se suce-
dem. Os povos vão seguindo uma roti-
na construída a partir das origens, dos 
novos hábitos introduzidos e, hoje, por 
imposição da mídia capitalista. 

Os países marcados pela tradição 
cristã tem um calendário de eventos 
religiosos. O capitalismo, com sua 
selvageria, domesticou um povo para 
consumir: comprar, comprar, com-
prar... É preciso ter muito para gastar 
com muitas coisas supérfluas. 

No final do ano, precisa ter mais 
dinheiro: para viajar, vestir diferen-
te, comer muito e beber até... O ali-
mento necessário para ter saúde se 
transforma em problema. E para 
resolvê-lo precisa mais dinheiro. O 
ser “humano” paga caro por sua fal-
ta de bom senso! Já dizia o profeta: 
“meu povo está morrendo por falta de  
conhecimento” (Os 4,6). 

O que esperar do novo ano, 2020? 
Há 100 anos o povo brasileiro reivin-
dicava direitos sociais e políticos. Ha-
via uma tentativa de formar um siste-
ma político democrático As mulheres 
conquistaram seu direito de votar, em 
parte do mundo ocidental. E avança-
ram: começaram a usar maiô na praia 
e a calça cumprida em público. A so-
ciedade chamava os anos de 1920 de 
“os anos loucos”. A juventude perdida 
pelo seu modo de vida alienado e su-
perficial. Junto a tudo isto, se somava, 
já naquela época, a intolerância, os 
preconceitos e a xenofobia. Ainda no 
início do século passado os Estados 
Unidos fecharam as portas aos italia-
nos e espanhóis pobres. 

A Igreja fez muito bem dentro de 
sua compreensão de época. Assumiu o 
lugar do poder público omisso: Cons-
truiu hospitais (“Eu estive doente e...”), 
fundou escolas (“... e Jesus ensina as 
multidões”), construiu cinema paro-
quial (“venham descansar um pouco”). 

Com o Concílio Vaticano II (1962-
1965) a Igreja entendeu a palavra de 
Jesus, “não levem duas túnicas”: redu-
ziu as roupas e aumentou o anúncio 
da Boa Notícia. Considera-se falta de 
inteligência, quando a gente repete 
erros do passado.  Ousamos ter espe-
rança em 2020! No texto dos discípu-
los de Emaus (Lc 24), Cléofas disse ao 
“estranho” peregrino: “Esperávamos 
que... Também nós esperamos que... os 
loucos cedam lugar aos normais, que 
as eleições sejam menos decepcionan-
tes, que a Igreja seja mais fiel ao Mes-
tre, que a mídia seja menos endeusa-
da, que a Palavra de Deus seja melhor 
compreendida e os votos de “ano feliz”, 
sejam construídos.

Ano novo,  
ainda há esperança!

Opinião

Pe. Luiz Faustino dos Santos
Granada, Abre Campo MG

Trata-se de um tema 
recorrente por ser fulcral 
no itinerário da vivência 
da fé. Afinal, a santidade é 
a principal vocação cristã. 
Ou damos nossa resposta 
a ela, ou nem adiantaria 
nossa adesão ao segui-
mento de Cristo. Por isto, 
ela parte do pressuposto 
de uma resposta para que 
ocorra a interatividade 
aos arcanos desígnios de 
Deus. Enquanto resposta, 
constitui-se em força, do 
latim “virtus”, virtude. Por-
tanto, um movimento da 
vontade humana em res-
posta aos apelos Divinos.

O Catecismo da Igre-
ja Católica diz que vir-
tude é uma disposição 
habitual e firme de fazer 
o bem. É bom recordar 
que as virtudes huma-
nas podem ser agrupa-
das em torno de quatro: 
prudência, justiça, for-
taleza e temperança. São 
chamadas “virtudes car-
deais ou morais”, com as 
quais nascemos e as ou-
tras que se agrupam em 
torno delas. A prudên-
cia dispõe a razão a dis-
cernir o verdadeiro bem 
e a escolher os meios 
adequados para realizá-
-lo; a justiça consiste na 

vontade constante e fir-
me de dar a Deus e ao 
próximo o que lhes é de-
vido; a fortaleza dá segu-
rança nas dificuldades, 
firmeza e constância na 
busca do bem; a tempe-
rança modera a atração 
dos prazeres sensíveis e 
procura o equilíbrio no 
uso dos bens criados.

Além das “virtudes 
cardeais ou morais” e 
das demais que a elas se 
agregam e com as quais 
nascemos, temos as “vir-
tudes teologais”: Fé, Es-
perança e Caridade. Não 
nascemos com elas, mas 
as recebemos de Deus. 

Para que a pessoa de 
fé, vocacionada à san-
tidade, aplique-se no 
caminho da virtude no 
certame que lhe é pro-
posto, é preciso resgatar 
o verdadeiro sentido da 
Santidade. Então aí sim: 
“Quem sabe aonde quer 
chegar, escolhe o cami-
nho e o jeito certo de 
caminhar”. A santidade, 
portanto, requer trilhar 
o caminho das virtudes.

Os homens e as mu-
lheres que a Igreja Católi-
ca chama de “santos” são 
milhares, mais de vinte 
e sete mil, como afirma 
René Fullop Muller, em 
seu livro “Os Santos que 
abalaram o mundo”. São 
de todas as condições 

Virtude dos Santos
de vida, raças, culturas, 
países etc, porém, uma 
coisa é comum a todos: 
sua biografia comprova  
seu heroísmo.

A santidade é basica-
mente a estreita união do 
homem com Deus; desse 
contato resulta a perfei-
ção moral, por meio da 
virtude traduzida em 
resposta. Deus é santo 
por natureza; os homens 
são santos na medida 
em que se aproximam 
d’Ele. No céu, todos os 
bem-aventurados estão 
intimamente unidos a 
Deus pela visão imedia-
ta d’Ele. Isso é chamado 
de “visão beatífica”. To-
dos os que estão no céu 
atingiram a santidade 
perfeita. Aqui na terra, 
as pessoas são unidas a 
Deus por meio da graça 
divina. Essa graça é um 
dom, livremente dado 
por Ele, por meio do 
qual nos tornamos “par-
ticipantes da natureza 
divina”, como São Pedro 
afirma (2 Pd 1, 4). 

Um santo canoni-
zado foi alguém que na 
terra praticou a virtude 
heroica em suas ações. 
Não é suficiente que não 
tenha faltas salientes. 
Um santo tem o con-
trole de suas virtudes. 
Segue o caminho das 
virtudes cardeais e das 

virtudes teologais.
Os seres humanos 

chegam à santidade, tra-
vando uma incansável 
batalha com eles mes-
mos. Trata-se da luta da 
carne e do espírito, des-
crita por São Paulo. Pela 
graça do Batismo, par-
tem do estado da nossa 
vulnerabilidade comum, 
porém, antes de morre-
rem, atingem a santidade 
pela graça de Deus, aco-
lhida com a vivência das 
virtudes cristãs.

Um santo vence a fra-
queza. Por isso, a Igreja 
Católica não hesita em 
examinar no processo 
de beatificação, minu-
ciosamente, tudo o que 
um santo fez. Santo To-
más de Aquino nasceu 
aristocrata e se tornou 
professor numa univer-
sidade. A sua caracterís-
tica era a simplicidade e 
a humildade em inves-
tigar a verdade como 
um dos mais profundos 
intelectuais de todos os 
tempos. Era santo. Em 
cada santo encontramos  
uma singularidade.

Os santos não foram 
pessoas raras e especiais 
que viveram numa só terra 
ou numa só época particu-
lar. A resposta generosa aos 
apelos de Deus é que cons-
titui a VIRTUDE DOS  
SANTOS.

Pe. Paulo Dionê Quintão 
Pároco da Paróquia  

Santa Rita de Cássia, em Viçosa

Sandra  Assis e  Teófilo Bastos 
Membros dos Grupos de Reflexão

Um jeito simples de ser Igreja

Uma das prioridades 
do nosso PAE e da nos-
sa ultima assembleia de 
pastoral são os grupos 
de reflexão. Eles são a ex-
pressão daquilo que nos 
pede o Papa Francisco: 
uma Igreja missionária e 
sempre em saída.

Os grupos de reflexão 
são a maneira de a Igre-
ja se constituir “Povo de 
Deus”, Igreja de comu-
nhão e participação;  dá 
vida à dimensão missio-
nária da Igreja, através 
deles as pessoas vão atrás 
dos afastados e dos que 
estão fora da Igreja, efe-
tiva a centralidade da Pa-
lavra de Deus na vida da 
comunidade; alimenta a 

Outro aspecto impor-
tante  é o diálogo com o 
diferente, o ecumenismo 
e o diálogo inter-reli-
gioso com os vizinhos;  
expressam a dimensão 
profética dos leigos, a 
vida, os problemas da co-
munidade, do bairro, da 
cidade, circulam dentro 
dos grupos.

Quem leva à frente a 
dinamização dos grupos 
de reflexão quase sempre 
são as mulheres. Elas estão 
sempre ali, ligando para as 
outras, buscando os livros, 
convidando as pessoas 
para participarem. 

É bonito ver como 
nas comunidades de pe-
riferia, nas comunidades 
rurais ou mesmo num 
grupo formado por fa-
miliares a participação 

nos grupos de reflexão 
torna-se uma tradição. 
Ali são celebrados os 
aniversários, as orações 
pelas pessoas que estão 
doentes, pelos netos que 
fazem provas ou concur-
sos e pelas intenções que 
o padre pede na missa ou 
nos meios de comunica-
ção católicos.

Que bom para a nos-
sa Igreja particular de 
Mariana, ter uma equipe 
que não mede esforços 
para fazer chegar todos 
os meses em nossas co-
munidades os roteiros 
de reflexão, que bom ter 
por aí afora centenas e 
centenas de famílias que 
semanalmente se encon-
tram para partilhar a Pa-
lavra de Deus. Tudo isso 
é graça de Deus.

oração e a celebração da 
fé em comunidade, liga 
fé e vida de uma maneira 
muito espontânea;

A inspiração para os 
Grupos de Reflexão está 
no jeito de Jesus viver. Ele 
percorria as vilas e povoa-
dos da região da Judéia e 
da Samaria. O verbo gre-
go aí está no imperfeito, e 
isto quer dizer que o que 
Cristo fazia não era algo 
extraordinário, mas algo 
corriqueiro, habitual em 
sua vida, ou seja, Ele vi-
via fazendo isso (Mt. 4.23; 
Mc. 1.39; Lc. 4. 44). O tem-
po de Jesus era gasto com 
a missão, com o cuidado 
com as pessoas. O próprio 
Jesus se reunia semanal-
mente com as pessoas nas 
sinagogas para escutar os 
textos sagrados.
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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

Estamos prestes a iniciar o ano 
pastoral dedicado à família, uma 
das prioridades do PAE (Plano Ar-
quidiocesano de Evangelização). 
Tudo o que acontece na sociedade 
e na Igreja repercute na família e 
vice-versa. A vida familiar atual-
mente está marcada por esperanças 
e alegrias, mas também por muitas 
tristezas e apreensões. No trabalho 
pastoral corremos o risco de idea-
lizar demais e nos distanciarmos 
das famílias concretas que temos 
em nossas comunidades. Muitos 
planos de ação e, por vezes, pouca 
ação. Todavia, algumas coisas que 
as famílias mais precisam não de-
mandam tanta complicação, mas 
apenas disposição, decisão, espa-
ço em nossas agendas. Por exem-
plo: a necessidade de quem possa 
simplesmente acolhê-las e escutá-
-las. Nesse sentido, compartilho 
com os leitores uma interessante 
página da autobiografia de um Bis-
po que se dedicou intensamente à 
pastoral familiar: Dom Rafael Lla-
no Cifuentes1. Nos trechos citados 
ilustra-se com clareza o valor e a 
eficácia do cuidado pastoral ofere-
cido às pessoas e famílias:

Um grande aprendizado: 
“Uma das lições mais marcantes 
foi a necessidade que as pessoas 
têm de compreensão e carinho. 
Os problemas que afloram à su-
perfície têm raízes profundas. A 
vida pastoral me ensinou que al-
guns defeitos ou vícios clamorosos 
como o alcoolismo, a depressão, a 
dependência de drogas ou a paixão 
absorvente pelo sexo têm, com fre-
quência, uma forte conexão com 
fatores da vida pregressa: uma 
educação desviada, repressiva ou 
amoral, um complexo de inferio-
ridade, de raça, de limitações físi-
cas e tantos outros; uma marcante 
frustração ou trauma... Represen-
tam como que bombas escondidas 
nos porões da alma. Esta parece, 
às vezes, como um campo pacífi-
co, mas coberto de espoletas ca-
mufladas. Inesperadamente, uma 
alusão a determinado fato vem a 

" Para com-
preender uma 

pessoa é preci-
so [...] descobrir 

as jazidas de 
bondade que 

todo ser huma-
no tem como 
filho de Deus,

1- Em que esse  
testemunho nos questio-

na e inspira?

2- Como realizamos 
serviço de acolhida, escu-
ta, orientação dispensada 

às pessoas e famílias? 
Como os leigos podem 

atuar nessa frente de tra-
balho pastoral?

com seu grupo ou 
equipe pastoral

Para Refletirser o golpe que pressiona uma das 
espoletas: faz com que a pessoa ex-
ploda, se irrite violentamente ou 
entre num processo de depressão” 
(p. 255).

O desafio da compreensão: 
“Para compreender uma pessoa é 
preciso detectar as minas, conhe-
cer as raízes, perfurar as camadas 
do passado e descobrir as jazidas 
de bondade que todo ser humano 
tem como filho de Deus, no fundo 
da sua alma. Quantas vezes ouvi 
uma mulher falar do marido: ‘ele 
é um bêbado!’; ou o marido di-
zer da mulher: ‘ela é insuportável, 
perfeccionista, mandona’; ou o pai 
referindo-se ao filho ou à filha: 
‘não presta, vive atrás das drogas, 
só pensa em sexo...’. Mas devería-
mos ponderar: por que uma pes-

Família:

soa procura o álcool ou a cocaína? 
Por que fica obcecada pelo sexo? 
Por acaso ela é má? Geralmente, 
não. A verdade é que ela procura 
essas coisas porque tem sérias ca-
rências. Procura a felicidade e o 
amor, mas galopa em sentido con-
trário a eles. Busca a felicidade de 
um amor profundo e se vê rodeada 
de egoísmo, frieza, superficialida-
de, conflitos... Não será que às ve-
zes nós somos, talvez, uma parcela 
da causa que provoca esses estados 
animicamente patológicos?”

Os bons frutos: “Muitas vezes, a 
graça de Deus ajudou-me a tirar do 
fundo do poço um rapaz ou uma 
moça, falando-lhe com carinho pa-
terno, abrindo-lhe os horizontes ma-
ravilhosos do amor a Cristo e a seus 
irmãos. E, outras vezes, consegui re-

BRUNA SUDÁRIO

o desafio de acolher e compreender

conciliar marido e mulher” (p.256).
São relatos de experiências sim-

ples, mas, se essas fossem multipli-
cadas que bem imenso fariam às 
famílias! E são experiências aces-
síveis e praticáveis. Demandam 
disposição, decisão e espaço em 
nossas agendas para se transfor-
marem em ação. Em outras pala-
vras: conversão pastoral também 
em relação à família.

1LLANO CIFUENTES, Rafael. 
Mar adentro: memórias. São Pau-
lo: Quadrante, 2018

Família:Família:
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Pe. Edmar José da Silva
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

Pároco da Paróquia São Sebastião, em 
Itabirito, MG

Dando sequência às prioridades pas-
torais propostas pelo Projeto Arquidioce-
sano de Evangelização (PAE), a família é 
quem ocupará a centralidade da evange-
lização na Arquidiocese de Mariana neste 
ano de 2020. O desejo é que durante este 
ano possamos rezar ainda mais pelas fa-
mílias e em família, refletindo, à luz da fé 
cristã, sobre esta importante instituição. 

 É com grande alegria e esperan-
ça que toda a Arquidiocese de Mariana é 
chamada a assumir esta prioridade pasto-
ral. Não podemos delegar a celebração do 
ano da família apenas à Pastoral Familiar 
ou aos movimentos e pastorais que focam 
sua atividade na família. Afinal de contas, 
todos os trabalhos eclesiais, em última 
análise, incidem sobre a vida da família. 
Portanto, o convite para a dinamização 
do ano da família é direcionado a todas 
as forças evangelizadoras da nossa Igreja 
particular.

 Estamos num período denomi-
nado “mudança de época”, marcado por 
profundas e radicais transformações cul-
turais, sociais e religiosas. Na verdade, es-
tas mudanças são estruturais e, por isso, 
têm uma incidência muito forte sobre a 
vida das famílias. A exortação pós- sino-
dal “Amoris Laetitia”, do Papa Francisco, 
elenca diversos fatores culturais, sociais 
e religiosos que afetam as famílias na 
atualidade. Dentre os fatores culturais, a 
Exortação acentua: maior espaço para a 
liberdade no seio da família; distribuição 
mais equitativa dos encargos e respon-
sabilidades dentro da família; rapidez da 
comunicação; nova compreensão da se-
xualidade humana que repercute na le-
gislação relativa à contracepção, ao abor-
to e aos direito matrimonial e familiar; 
a cultura do provisório que gera medo 
de  compromissos mais permanentes e 
duradouros; o individualismo exagera-
do que leva a um fechamento em si mes-
mo; a ideologia de gênero que considera 
a realidade como uma construção social 
e visa desconstruir antropologicamente o 
conceito de masculino e feminino e sua 
reciprocidade. Dentre os fatores sociais 
que interferem mais na vida da família, 
são apontados: o ritmo da vida atual que 
provoca estresse nos membros da família 
e dificulta a educação dos filhos; a socie-
dade do hiperconsumo em que o bem-
-estar material e o consumismo tornam-
-se sinônimos de felicidade; a diminuição 
dos matrimônios que faz crescer o núme-
ro das pessoas que querem viver sozinhas 
ou conviver com outras, sem coabitar; a 
queda demográfica; os problemas econô-
micos provocados por falta de trabalho e 
habitação e que retardam o matrimônio.  
(Continua no próximo artigo)

2020: Ano da Família na 
Arquidiocese de Mariana

Visão pastoral Das serras ao patrimônio: 
conheça a Região Oeste

Seja passando pela serra 
de Ouro Branco, contem-
plando o patrimônio histó-
rico de Congonhas, vivendo 
na agilidade de Conselheiro 
Lafaiete ou na tranqüilidade 
das cidades pequenas, como 
São Brás e Casa Grande, a Re-
gião Pastoral Mariana Oeste 
é uma das cinco regiões da 
Arquidiocese. Com 28 paró-
quias e quatro foranias, ela é 
constituída por 12 municí-
pios, em uma área geográfica 
de 2.868 Km, e uma popu-
lação de aproximadamente  
265.814 habitantes.

“Nas cidades maiores, Con-
selheiro Lafaiete, Congonhas 
e Ouro Branco, prevalecem 
às áreas industrial, universi-
tária e histórica. Nas outras 
cidades, predominantemente 
rurais, o povo sobrevive com 
a pecuária, lavoura e com o 
trabalho autônomo popular 
que se faz presente”, expli-
ca o vigário episcopal, padre  
Marcos Macário Mendes.

Como nas outras regiões, 
a fé e as tradições religiosas 
são vivas no regional. Segun-
do o vigário episcopal, “além 
de uma forte vida religiosa 
nas paróquias, a região con-
ta com o tradicional Jubileu 

do Bom Jesus de Congonhas 
e os Santuários São Judas 
Tadeu e a Basílica Sagrado  
Coração de Jesus”.

agentes da Dimensão So-
ciopolítica, CEB's, Dimen-
são Catequética, da Pastoral 
Carcerária, da Pastoral da 
Comunicação, da Pastoral 
Familiar, Pastoral do Dízimo, 
Pastoral da Criança, do Ser-
viço Animação Vocacional, 
dos Grupos de Reflexão, da 
Dimensão Litúrgica, da Pas-
toral da Juventude Dimen-
são Missionária, da Pastoral 
Afro e várias outras pastorais  
e movimentos. 

Padre Marcos Macário 
também destaca que um dos 
desafios da Região Oeste é 
a convivência com a ques-
tão da mineração presente 
em algumas cidades. “Essa 
é uma região marcada por 
intensa área mineradora. A 
convivência com essa questão  
é um desafio”, disse.

Atividades no regional
Ao longo dos anos, a Re-

gião Pastoral Mariana Oes-
te já acolheu importantes 
encontros arquidiocesanos 
como o  VI Fórum Social, em 
2016, o Congresso Arquidio-
cesano da Pastoral Família, e 
o Grito dos Excluídos, que é 
realizado todos os anos em 
Congonhas. 

REGIÃO OESTE

A Região Oeste conta com 
colaboração de 39 padres e 
4 diáconos permanentes. No 
âmbito pastoral, a Região é 
marcada pela diversidade, 
sendo possível encontrar nas 
paróquias a presença dos 

" Além de uma 
forte vida religio-

sa nas paróquias, 
a região conta 

com o tradicional 
Jubileu do Bom 

Jesus de Congo-
nhas e os San-

tuários São Judas 
Tadeu e a Basíli-

ca Sagrado  
Coração de Jesus
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A manutenção do clero foi tema 
de discussão da reunião do Con-
selho Presbiteral realizada em Ma-
riana, no dia 12 de dezembro. O 
assunto será aprofundado no En-
contro de Presbíteros e Diáconos 
de 2020, agendado para ocorrer de 
9 a 12 de março. 

Os membros do conselho também 
apresentaram sugestões que poderão 
ser tratadas no encontro e constituí-
ram uma comissão que ficará respon-
sável pela preparação dos temas.

“Os temas sugeridos e apre-
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Conselho Presbiteral começa a se preparar para o Encontro do Clero

Contrato para início da terceira etapa de restauração  
da igreja de Cachoeira do Brumado é assinado

sentados ao Conselho Presbiteral 
buscam retomar as proposições do 
Encontro deste ano de 2019", ex-
plica o vigário geral para o clero, 
monsenhor Danival Milagres Coe-
lho. Além da manutenção do clero, 
serão temas: a Pastoral Presbiteral, 
a  atualização do Plano Arquidio-
cesano da Pastoral Presbiteral — 
que já existe, mas precisa ser atua-
lizado. E a partilha da reflexão que 
tem sido feita nos Conselhos de 
Pastoral sobre a estrutura pastoral 
da Arquidiocese.

30 anos de ministério sacerdotal

As expressões juvenis da forania 
de Rio Pomba, na Região Pastoral 
Mariana Sul, se reuniram pela pri-
meira vez no dia 7 de dezembro, 
na Paróquia de Nossa Senhora das 
Mercês em Mercês. A reunião teve 
como objetivo apresentar o Projeto 
de Evangelização da Juventude (PA-
EJU) e conversar sobre a equipe de 
animação juvenil da arquidiocese. 

O encontro foi assessorado pelo 
representante das expressões ju-

venis na forania, Dionísio Faria, e 
contou com a presença de jovens 
das paróquias de Nossa Senhora 
das Mercês, São Manoel, de Rio 
Pomba, Santa Bárbara, de Santa 
Barbara do Tugúrio, e Nossa Se-
nhora do Rosário. A reunião tam-
bém contou com a visita do vigário 
foraneo, padre João Francisco, e do 
padre anfitrião, padre Apolo Guer-
ra. A próxima roda de conversa do 
grupo será em fevereiro de 2020.

PAEJU é apresentado as expressões juvenis da forania de Rio Pomba

O diretor do Departamento 
Arquidiocesano de Comunicação, 
padre Paulo Barbosa, e o coorde-
nador arquidiocesano da Dimen-
são Sociopolítica, padre Marcelo 
Santiago, celebraram os 30 anos de 
ministério sacerdotal no dia 6 de 
janeiro. Para marcar a data, uma 
missa em ação de graças foi realiza-
da na matriz de Nossa Senhora do 
Pilar, em Ouro Preto. A celebração 
contou com a presença de vários 
padres, amigos e familiares.

“A ordenação é expressão do 
nosso sim ao Cristo. É dele o sacer-

dócio o qual sinaliza o serviço e a 
consagração ao Reino”, afirmou pa-
dre Paulo Barbosa.

Para o padre Marcelo Santiago 
a palavra de ordem é de agradeci-
mento. “Como Maria, coloco-me, 
nesta altura da vida, passados trinta 
anos, nas mãos de Deus pra fazer a 
sua vontade” disse.

Os sacerdotes foram ordenados 
em Barbacena, na Matriz de São Se-
bastião, por Dom Oscar de Oliveira, 
ladeado de Dom Washington Luiz, 
de Goiânia, e de Dom Raimundo Da-
masceno, no dia 6 de janeiro de 1990.

GABRIELA SANTOS

FORANIA DE RIO POMBA

VITÓRIA FOTOS

Os fiéis de Cachoeira do Bruma-
do, distrito de Mariana, estão mais 
próximos de ver a Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição completa-
mente restaurada. O contrato para 
o início da última etapa, que con-
templa elementos artísticos, foi assi-
nado no dia 8 de dezembro, dia da 
festa da padroeira da paróquia. 

As obras começaram na primei-
ra semana de janeiro e têm prazo de 
conclusão de 10 meses. Para a sua 
realização, por meio do Conselho 

Municipal do Patrimônio Cultural 
(COMPAT), o município disponi-
bilizou 498 mil reais para a reforma 
dos elementos artísticos da igreja.  A 
paróquia de Cachoeira do Brumado 
contribui com o valor de 72 mil re-
ais. “É uma obra cara e a comunida-
de não tem fundos para cobrir essa 
restauração. Mas a paróquia tam-
bém participa, contribui com recur-
sos também para ajudar, claro que 
com um valor menor”, explico o pá-
roco, padre José Geraldo de Coura.

BRUNA SUDÁRIO
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Bruna Sudário

A escolha da madeira, 
o corte e os entalhes dos 
detalhes. Aos poucos, ora-
tórios e imagens sacras vão 
ganhando vida nas mãos do 
artista, Igor Martins. Natu-
ral de Piranga, na Região 
Pastoral Mariana Centro, o 
jovem de 21 anos aprendeu 
o ofício com seu tio e des-
de criança foi percebendo 
o desejo em trabalhar com 
madeira.  

“Comecei a trabalhar 
com entalhes e esculturas 
aos 14 anos, através do meu 
tio, Vicente Santeira. No co-
meço eu o ajudava lixando 
as peças. Aos 16 anos, eu 
produzi as minhas primei-
ras peças. Comecei pro-
duzindo oratórios. Com o 
tempo fui aperfeiçoando as 
esculturas”, disse. 

Segundo Igor, as etapas 
de produção começam com 
a escolha da madeira. “A 
maior parte da madeira são 
compradas em serrarias da 
região, e sempre que pos-

Em Piranga, na 
Região Centro, 

um jovem artista 
esculpe oratórios 
e imagens sacras 

na madeira 

De madeira a 
Arte Sacra

sível estou reaproveitando 
árvores que caíram. Depois, 
eu transformo a tora em 
pranchas para aí começar 
a trabalhar nos entalhes. As 
esculturas, eu deixo a ma-
deira em blocos”, explica o 
artista. 

As peças são ligadas à 
arte sacra e inspiradas em 
relíquias do século XVIII. 
Entre elas, Igor produz o 
oratório bala, o oratório de 
lapinha e as imagens de san-
tos. “O oratório bala possui 
o formato cilíndrico. Ele é 
feito através da tora bruta, 
aonde o formato vai sendo 
feito manualmente, sem a 
utilização de maquinários. 
Esse é um serviço mais de-
morado e trabalhoso, algo 
que dura em torno de 45 a 
60 dias. Já os oratórios de 
lapinha são feitos de tábuas 
devido ao seu formato re-
tangular. Para fabricá-los 
utilizamos algumas máqui-
nas manuais e a produção 
dura em torno de 15 a 25 
dias”, explica.

O tempo de produção 

de cada peça é variado. 
Além do entalhe, em algu-
mas delas, o artista também 
desenvolve a pintura e o 
folheamento a ouro. Além 
das peças sacras, ele tam-
bém trabalha com o entalhe 
de brasões em madeira.

Para Igor esculpir é uma 
sensação inexplicável. “A 
cada trabalho é um apren-
dizado, uma satisfação 
enorme a cada peça fina-
lizada. Sempre faço tudo 
com carinho e muito res-
peito”, disse. Ele acrescenta 
que não consegue ter uma 
peça preferida. “Eu amo 
o meu trabalho. Recen-
temente, a peça que mais 
chamou a minha atenção 
foi um crucifixo. Produzir 
uma peça como ele foi difí-
cil, tanto por sua anatomia, 
quanto por seu entalhe na 
base. Apesar da dificuldade, 
pretendo reproduzi-lo em 
tamanho natural”, disse.

As peças produzidas pelo 
artista são vendidas pela re-
gião e para outros estados 
do país, como São Paulo. 
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