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Uma avaliação das periferias pobreza e juventude, sugestões para a vivência do Ano da Família, que será celebrado em 2020, e reflexões sobre as
Novas Diretrizes da Ação Evangelizadora do Brasil e a nova estrutura pastoral da arquidiocese foram os pontos centrais da 27ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. O encontro foi realizado nos dias 22 e 23 de novembro,
no Instituto de Filosofia do Seminário São José, em Mariana.
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Editorial

A Arquidiocese prioriza os pobres e os jovens em sua ação pastoral. A situação dos pobres, no Brasil, relata sofrimento e depressão
econômica. Os índices mostram
13 milhões de desempregados uma
população de semelhante número
vivendo abaixo da linha da pobreza extrema. Há famílias que vivem
apenas com uma cesta básica de
trezentos reais; crianças sem escola
e complementando renda é o sinal
evidente de que os mais pequeninos
são peça de manobra na busca por
sobrevivência.
A violência e o submundo da criminalidade e das drogas dominam
esforços urbanos e rurais. Jovens
que não têm o sonho de futuro universitário e de trabalho se angustiam na desilusão e até no autoextermínio. É dramática a realidade
sem perspectiva para a maior parte
da população.
A Igreja sempre deu provas de
seu compromisso com os pobres,
jovens e os mais sofridos. Também
se coloca na defesa da vida, desde o
ventre materno. Houve tempos em
que a maior parte da promoção humana era da Igreja em seus movimentos e obras caritativas. Hoje se
priorizam Políticas Públicas e Projetos em favor da vida no campo e
na cidade. Diante de um cenário desafiador, não se podem perder a esperança e a capacidade criativa que
levantam a dignidade humana.
Trabalhar não somente pelos
pobres mas com os pobres na conscientização dos direitos e fortalecer
os jovens em seus organismos eclesiais e sociais devem afirmar a opção cristã e libertadora.
O Papa Francisco é sinal vivo de
que a vida vale mais que a inércia!
A Assembleia Diocesana trouxe amadurecimento para a visão
eclesial sobre os pobres, os jovens
e no tange à estrutura pastoral para
a implementação das prioridades.
Vivenciou-se o espírito de comunhão e missão dos padres e leigos
na construção do Reino.
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Palavra do pastor
Dom Airton José dos Santos
Arcebispo Metropolitano de Mariana

Advento, vinda do Senhor!
Vamos todos ao Seu encontro
Estamos vivendo o Tempo Litúrgico
do Advento. Tempo de preparação para
a grande celebração do Natal do Senhor.
Também é um tempo de espera atenta e
vigilante, pois o Senhor vem! Tendo encerrado o Ano Litúrgico no último dia
24 de novembro, Solenidade de Nosso
Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo,
iniciamos o novo Ano Litúrgico no dia
1 de dezembro, abrindo o Tempo do Advento. A Igreja nos ensina que este tempo possui dupla característica: sendo um
tempo de preparação para as solenidades do Natal, em que se comemora a primeira vinda do Filho de Deus entre os
homens, é também um tempo em que,
por meio desta lembrança, voltam-se os
corações para a expectativa da segunda
vinda do Cristo no fim dos tempos. Por
este duplo motivo, o Tempo do Advento
se apresenta como um tempo de piedosa e alegre expectativa” (cf. Diretório da
liturgia e da Organização da Igreja no
Brasil, pg. 188).
Ao mesmo tempo que o Advento é um
momento de espera atenta e vigilante, é
também tempo de irmos ao encontro do
Senhor. Assim, a Igreja, no texto do Prefácio do Advento IA, Cristo, Senhor e Juiz
da História, nos apresenta a maravilha
dessa compreensão: “...Agora e em todos
os tempos, Ele vem ao nosso encontro, presente em cada pessoa humana, para que
O acolhamos na fé e O testemunhemos na
caridade,...” (cf. Missal Romano, pg. 407).
Tudo o que nos move para prepararmos
o Natal do Senhor, nos coloca diante do
desafio de irmos ao encontro de cada
pessoa e de todas as pessoas, pois nelas,
encontramos o Senhor Jesus Cristo. Especialmente, encontramos o Senhor nos
pequenos e pobres, nos necessitados e
carentes (cf. Mt 25,40).
No contexto da preparação para a
celebração do Natal, penso que é bom
lembrar os compromissos assumidos
para nos ajudar no próximo ano. Nossa
Arquidiocese vem trabalhando incansavelmente para responder, com firmeza
e coerência, aos desafios da realidade
que nos cerca. Na última Assembleia

Arquidiocesana de Pastoral, ocorrida
nos dias 22 e 23 de novembro, passado,
os participantes, vindos de todas as Regiões, Foranias e de nossas Paróquias,
com suas Comunidades, tratamos e
aprofundamos sobre a importância de
entendermos a Igreja a partir da Palavra de Deus; da Caridade; do Pão e
da Ação Missionária.
Para fortalecer esta compreensão,
devemos entender a Igreja como Casa
da Palavra de Deus que é Jesus Cristo,
Nosso Senhor. Ele é a Palavra que nos
é transmitida pelas Sagradas Escrituras,
de modo particular, pelos Evangelhos.
Para darmos o verdadeiro testemunho de Cristo, somos chamados a vivenciar o amor fraterno, a cumprirmos o
mandamento do Senhor “amai-vos uns
aos outros como eu vos amei”. Por isso, o
nosso serviço da caridade, o nosso amor
aos pequeninos, não pode se confundir com filantropia e ajuda humanitária apenas, pois quando desenvolvemos
qualquer ação em favor dos pequenos,
dos pobres, dos que sofrem, fazemos
isso por amor a Deus e porque nos pobres e pequenos amamos Jesus Cristo
que sofre neles.
Como Igreja, nos reunimos para
prestar nosso culto a Deus que é a entrega total de Jesus Cristo na Cruz. Este
é o verdadeiro sacrifício que agrada ao
Pai. Nele, o Senhor se dá a nós como alimento. Na Eucaristia, Jesus é o Pão Vivo
que desceu do Céu para alimentar nossa
vida de fé e nos conduzir, robustecidos
por este alimento salutar.
Por fim, alimentados e fortalecidos
pela Palavra e pela Eucaristia, damos o
testemunho da caridade no serviço aos
irmãos e nos colocamos a caminho neste
mundo, como discípulos-missionários
para levar a Boa Nova, Jesus Cristo, a todas as pessoas.
Aproveito para desejar a todos, e a cada
pessoa com sua família, um Feliz e Santo
Natal do Senhor. Que o Príncipe da Paz
ilumine a vida de todos para que cada um
se torne luz, neste mundo. Feliz Natal e um
ano novo cheio de Paz e realizações!...
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Eu havia feito encontros vocacionais em Barbacena durante o último ano de 2° grau. Encontros de
2 e 3 dias. Mas ao ir para a Semana Vocacional
eu tive oportunidade de viver uma semana como
seminarista. Experiência do dia a dia. Atividades.
Orações. Celebrações. Aulas. Avaliações. Teatro.
Momentos de partilha. Participação na Santa
Missa diária. Orientação e acompanhamento
individual. Oportunidade de direção espiritual e
confissão. Entre outras atividades que foram ajudando no discernimento vocacional.
Creio que a Semana Vocacional foi para mim
momento decisivo para entrar para o seminário.
E, mais ainda, ela me ajudou após alguns encontros vocacionais feitos a escolher
Arquidiocese de Mariana

SEMINÁRIO SÃO JOSÉ

Todos os anos, na primeira semana de janeiro, é realizada a Semana Vocacional. Uma importante etapa na caminhada vocacional dos jovens da arquidiocese. A próxima edição será realizada entre os dias 6 a 11 de janeiro, na Casa
da Filosofia, em Mariana, e terá como tema “O Senhor te chama pelo nome”
(1Sm 3,1ss). Ela também está inserida nas comemorações dos 270 anos do
Seminário São José. Para conhecer um pouco mais desse evento, o Pastoral
conversou com o reitor do Seminário,
padre Valter Magno de Carvalho.

PASTORAL:
Qual a proposta da Semana Vocacional?
PADRE VALTER:
A semana vocacional
é uma iniciativa do Seminário que visa acolher os
vocacionados de nossa arquidiocese e ajudá-los no
primeiro discernimento
do chamado. Neste semana, através do acompanhamento de padres formadores, seminaristas, leigos e
profissionais da psicologia,
os vocacionados são orientados através de várias atividades a darem a resposta
ao primeiro convite do Senhor. Ao final da semana,
cada vocacionado é orientado para ingressar ou não
no seminário.
PASTORAL: Como e
quando nasceu a proposta de ser realizada uma
Semana Vocacional na
Arquidiocese?
PADRE VALTER:
Acredito que a proposta
tenha nascido da necessidade de se fazer uma primeira avaliação dos can-

didatos ao seminário. Não
sei precisar o tempo em
que acontece a semana vocacional, mas seguramente, neste modelo de hoje,
há mais de 40 anos.
PASTORAL: A Semana
Vocacional é uma atividade que faz diferença na caminhada vocacional?
PADRE VALTER: Com
toda segurança, este tempo, marca a vida dos nossos jovens. Para aquele que
se sente chamado ao sacerdócio conhecer o seminário, fazer o contato com os
formadores e seminaristas,
ouvir testemunhos daqueles que há mais tempo se
encontram no processo de
discernimento da vocação
é uma graça que marca a
vida de quem irá entrar
para o seminário e fará a
sua experiência de fé nas
comunidades eclesiais.
PASTORAL:
Quem pode participar
da Semana Vocacional?
PADRE VALTER:
Todo jovem que tenha

completado o ensino fundamental e que se sente
chamado para o sacerdócio pode participar. Estes participam da semana
como candidatos ao Grupo de Orientação Vocacional (GOV). Aqueles que já
concluíram o ensino médio participam da semana
como candidatos ao propedêutico.
PASTORAL: No próximo ano o Seminário São
José irá completar 270
anos. Além da Semana
Vocacional, quais são os
outros eventos que irão
marcar essa data?
PADRE VALTER:
Ainda estamos organizando as atividades
para a celebração dos
270 anos do nosso seminário. Mas, as ordenações diaconais e sacerdotais, a celebração do
dia do seminário que,
em 2020, será no dia 8
de novembro, ganharão
destaque nas comemorações desta data tão significativa para a nossa
Igreja Particular.

Pe. Lindomar José Bragança
Pároco da Paróquia São Sebastião, em Coimbra
Semana Vocacional de 1987

"Me recordo bem que a casa da Filosofia estava
cheia para aquele encontro. Eu tinha apenas 14
anos e tinha saído de casa pela primeira vez. Num
primeiro momento pensei que não conseguiria ficar uma semana longe dos meus pais e de minha
família. Mas, depois que as atividades começaram
eu fui me adaptando e fui percebendo a beleza
de cada momento. Realmente, foi para mim uma
experiência tão forte da presença de Deus e de alegria por estar fazendo aquele caminho de discernimento vocacional que até hoje me recordo de
cada momento com carinho. É uma experiência que
marca a vida da gente para sempre"
Pe. Euder Daniane Canuto Monteiro
Diretor do Instituto de
Filosofia do Seminário São José
Semana Vocacional de 1998

“A semana vocacional é uma grande oportunidade
de discernimento sobre a vocação. Foi uma experiência importante de aprofundar o discernimento
que começou com os encontros vocacionais que o
SAV organizou. Agradeço ao seminário por continuar a dar elementos aos jovens para que tenham
consciência da própria vocação”.
Pe. Thiago José Gomes
Pároco da Paróquia São Brás,
em São Brás do Suaçuí.
Semana Vocacional de 1999

Quando paro para pensar, percebo que a Semana
Vocacional da qual participei foi um misto de fé e
questionamentos. Os momentos de espiritualidade
foram muito sólidos, sobretudo os conduzidos por
Dom Luciano - aquela era a sua última Semana Vocacional. Não diferentemente, as horas em que fui
provocado a refletir sobre o conjunto da vida à luz
da fé católica graças à qual, inclusive, eu me sentia
chamado a estar ali, naquela Semana: lembro-me,
por exemplo, como se fosse hoje, do quanto o filme
sobre o Pe. Damião me fez pensar o sacerdócio de
um padre para além do altar.
Foi graça. Graça que tive a graça de viver e, agora,
compartilhar, curiosa e felizmente, do mesmo lugar
em que a vivi: o prédio onde estava instalado o Propedêutico, anexo à Matriz do Bom Pastor.
Pe. Rodrigo Artur Medeiros da Silva
Administrador Paroquial "Sede Plena"
da Paróquia do Bom Pastor, em Barbacena
Semana Vocacional de 2006
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A 27ª Assembleia Arquidiocesana de
Pastoral avaliou
as periferias
da juventude
e pobreza e
apontou caminhos para vivência do Ano
da Família
Avaliar e planejar, essas foram
as tônicas da 27ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral realizada nos dias 22 e 23 de novembro,
no Instituto de Filosofia do Seminário São José, em Mariana. O
encontro avaliou as periferias da
pobreza e da juventude, apontou
caminhos para a vivência do Ano
da Família, que será celebrado em
2020, e refletiu sobre as Novas Diretrizes da Ação Evangelizadora
do Brasil e a nova estrutura pastoral da arquidiocese.
Na oração de abertura da Assembleia, o arcebispo de Mariana,

Comunhão e participação
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Avaliar e
Dom Airton José dos Santos, lembrou que ninguém deve trabalhar
sozinho. “O caminho pastoral,
de evangelização, do anúncio do
Evangelho, é o caminho que fazemos juntos. Por isso os discípulos
são enviados dois a dois, os discípulos de Emaús são dois”, exemplificou, pedindo que o caminho
seja comunitário daqui para a
frente. “Que essa assembleia nos
ajude, nos inspire a não ficarmos
desanimados em nenhum momento e quando as coisas começarem a não dar certo, temos que
ter força e vontade para seguir em
frente porque temos outros juntos
conosco. O caminho vai ser retomado”, disse.
A assembleia contou com a
participação de cerca de 100 pessoas, entre padres, diáconos, seminaristas, uma religiosa e leigos.
Para o coordenador arquidiocesano de pastoral, padre Edmar José
da Silva, as avaliações das periferias pobreza e juventude foram

muito positivas. “Percebemos
como as regiões e foranias se esforçaram para poder levar a sério
as duas periferias definidas para
o ano de 2019. Muitas atividades
foram feitas e partilhar essas atividades aumenta o ânimo para
continuar a caminhada pastoral
de nossa arquidiocese”, disse.
Padre Edmar ressaltou que os
objetivos da assembleia foram
atingidos. “Uma profunda avaliação das periferias pobreza e
juventude, o conhecimento aprimorado das Novas Diretrizes da
Ação Evangelizadora da Igreja do
Brasil e definição das indicações
pastorais para o ano da família na
Arquidiocese foram realizados”,
afirmou.
Ano da Família
Um dos momentos de destaque na Assembleia de Pastoral
foram as discussões e encaminhamentos das sugestões para a
vivência do Ano da Família, que

será celebrado na arquidiocese
em 2020. Este ano dedicado às
famílias irá coroar as prioridades
pastorais assumidas pelo Projeto
Arquidiocesano de Evangelização
(PAE 2016-2020).
Confira as sugestões aprovadas para a celebração do Ano da
Família:
· Conscientizar que a prioridade família é da Arquidiocese e
deve ser assumida por cada comunidade, cada pastoral e cada movimento da Paróquia;
· Fortalecer e ampliar a atuação
da Pastoral Familiar, com atenção
especial às diversas configurações
de família (viúvos, sozinhos, 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
as famílias em situações de conflitos e dor: pastoral da saúde, pasto-
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Planejar
ral carcerária, etc.
· Estudar, divulgar e implementar as propostas da carta
compromisso do V Congresso
Arquidiocesano da Pastoral Familiar;
· Utilizar os roteiros e os grupos de reflexão para divulgar as
propostas do ano da família e tratar de temas relacionados diretamente às realidades familiares;
· Oferecer, no acompanhamento pastoral, especial cuidado para
com os idosos (considerando que
cresce a expectativa de vida no
Brasil e eles ficam cada vez mais
sem a assistência necessária);
· Dar maior destaque para alguns eventos relacionados à família: Campanha da Fraternidade de 2020; Semana nacional da
família; Semana do nascituro; etc.
Um olhar para o novo PAE
Em vista da elaboração do
novo Projeto Arquidiocesano de
Evangelização, uma apresentação

das Novas Diretrizes para Ação
Evangelizadora da Igreja no Brasil
foi realizada na assembleia. Cônego Lauro Sérgio Versiani, que fez
parte da equipe de elaboração do
texto, foi o responsável por apresentar o conteúdo.
Segundo cônego Lauro, o documento expressa a comunhão
eclesial e colegialidade entre os
bispos. “Cada diocese do país irá
elaborar o seu plano de pastoral,
mas todos os planos estarão em
comunhão com as diretrizes”, disse.
“A proposta central das novas
diretrizes é evangelizar no Brasil
atual, marcado pela cultura urbana, anunciando a Palavra de Deus
e formando discípulos de Jesus
Cristo em comunidades eclesiais
missionárias, dentro da evangélica opção preferencial pelos pobres
e no cuidado com a Casa Comum
testemunhando o reino de Deus”,
explicou o presbítero.
Cônego Lauro destacou que as

novas DGAE propõem a evangelização da cultura urbana a partir
das pequenas comunidades eclesiais missionárias. “Essa estrutura
é exemplificada pela imagem da
casa. Casa como lar, como lugar
de aconchego. Essa casa é edificada sobre quatro pilares: palavra,
pão, caridade e ação missionária,
inspiradas nas comunidades dos
Atos dos Apóstolos”, ressaltou.
Para padre Edmar é muito importante conhecer e estudar as
novas diretrizes, pois elas servirão
de base para o novo PAE. “A ideia
é fazer esse documento conhecido
para que o nosso projeto seja estruturado a partir dele”, disse.
Dia do Leigo
Na celebração de encerramento da Assembleia Arquidiocesana
de Pastoral, Dom Airton dirigiu a
palavra aos leigos e leigas presentes, em vista do Dia Nacional do
Leigo, que foi celebrado no dia 24
de novembro, e agradeceu a de-

dicação de todos, evidenciando o
empenho e paciência necessários
para os trabalhos. “Não desanimem. Não se deixem vencer pelo
desânimo. Vão em frente, nós
contamos com vocês. Acho que os
padres nossos que estamos aqui
vendo esse acontecimento, vamos
nos comprometer a cada vez mais
rezar por vocês”, afirmou.
O arcebispo também ressaltou
a diferença dos papéis dos ministros ordenados e leigos, lembrando que cada um tem sua missão.
“Aqui a gente se lembra daquilo
que São Pedro fez quando a comunidade escolheu os diáconos,
lembram o que ele falou? ‘Escolha
alguém porque nós não podemos
deixar de fazer o que é nosso para
fazer o de vocês’. Imagina se o padre começa a querer fazer as coisas dos leigos? Não dá certo. Padre
faz coisa de padre. E os leigos as
coisas de leigos. Cada coisa no seu
lugar. Quando começa a misturar,
ai dá confusão”, disse.

FOTOS: BRUNA SUDÁRIO E GABRIELA SANTOS
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Formação
Ano Litúrgico
Comissão Arquidiocesana de Liturgia

O Mistério Pascal de Nosso Senhor Jesus
Cristo está inserido na história da humanidade como uma marca indelével, situada num
determinado tempo e lugar. Para os gregos
falar de tempo compreende dois sentidos:
kronos – tempo que passa, em relação a tempo de relógio - e Kairós – tempo oportuno
para fazer da vida uma travessia consciente,
para estar pesente a nós mesmos, para conectar as pessoas e o universo.
Apropriando-se dessa concepção, o Povo
de Deus utiliza esses termos em suas celebrações, pois elas são “kairológicas”, mas sem
perder a conexão com a cronológico em fatos históricos no sentido de “memória” das
intervenções de Deus.
Nossas celebrações litúrgicas, pela ação
do Mistério Pascal, passaram a ter uma estreita ligação com o tempo. E, durante o
tempo chamado “Ano” torna-se célebre (nós
celebramos) e nós vivemos a presença viva
do Senhor “liturgo” no tempo. Celebramos a
Liturgia num determinado momento do dia,
da semana, do ano, ou num momento especial da vida de uma pessoa, de uma comunidade, de um povo e através dela se torna
célebre, se faz presente, sensível, a presença
do Senhor, precisamente no tempo que nos
é dado viver, expressando o sentido do tempo e da vida humana, com base na Páscoa de
Jesus.
O Ano Litúrgico vem da eternidade e
quer nos ajudar a entrar em comunhão com
o Senhor. Ele não é apenas um calendário, é
uma pessoa, Jesus Cristo o redentor da humanidade; por isso, devemos celebrar esse
mistério que se reveste de um profundo sentido espiritual, na virtude do Espírito do próprio Deus e não somente em pensamentos,
que são sem poder diante Dele. Se todavia, o
ano começa e recomeça sempre, se um ciclo
vem juntar-se ao outro, esse volta constante
coloca à luz o que o Mistério contém de divino. Cristo é a luz que não conhece ocaso,
Ele é, portanto, o verdadeiro Ano, o Dia do
mundo, o Mestre de todos os séculos.
O eixo do Ano litúrgico, portanto é o Mistério Pascal, ou seja, fazemos memória ao
longo de um ano, através do desdobramento
dos diversos aspectos do único mistério de
Jesus Cristo. Pelo Ano Litúrgico a Igreja celebra todos os feitos salvíficos operados por
Deus em Jesus Cristo. Através do ciclo anual, a Igreja comemora o mistério de Cristo,
desde a Encarnação ao dia de Pentecostes e
à Parusia - vinda gloriosa de Cristo no final
dos tempos.
O Tempo litúrgico compreende: Ciclo do
Natal – Tempo do Advento e do Natal; Ciclo da Páscoa – Tempo da Quaresma, Tríduo
Pascal, Tempo pascal; Tempo comum – que
compreende também a festas da Virgem Maria e dos Santos.

Véspera do Natal do Senhor
Lc 2,1-14
O relato do Evangelho na missa da noite de Natal se
inicia com um enquadramento histórico, procura situar
no tempo e no espaço o nascimento do Filho de Deus.
Não é um relato histórico, é uma leitura teológica da história da salvação. José e Maria se dirigem a Belém, para se
registrarem e Maria dá à luz seu Filho. Jesus não nasce em
Jerusalém, cidade dos poderosos, mas em Belém, aldeia
dos pequenos. Os pastores, pessoas rudes e desprezadas,
são os primeiros a receber e acolher a Boa Notícia do Salvador da humanidade. Portanto, esse relato do nascimento de Jesus não tem nada de romantismo, mas evidencia
a simplicidade de Deus. A salvação que vem de Deus, por
meio de Jesus é para todos, mas começa pela periferia.
Celebrando o Natal, devemos juntar nossa voz ao coro
celestial e, cantar: “Glória a Deus nas alturas e paz na terra
aos homens por ele amados”.
Sentido Litúrgico
É momento de agradecer a Deus pelo dom oferecido a nós: Jesus, o Emanuel. Na fragilidade da
criança, Deus vem a nós para nos elevar a Ele. Fazendo-se humano, deseja nos tornar divinos. Celebramos exultantes a graça da salvação.

29/12

Sagrada Família: Jesus, Maria e José
Mt 2,13-15.19-23
A narrativa de Mateus é uma narrativa teológica da
infância de Jesus e nos mostra que a família divina está
inserida na realidade humana, com seus dramas e esperanças. O Evangelho tem a finalidade de mostrar como
Jesus revive, desde a infância, a experiência do povo de
Israel. Moisés, salvo das águas, libertou o povo no Egito,
Jesus, salvo das mãos de Herodes, libertou o novo povo
de Deus. Desde criança, é rejeitado e perseguido pelo poder opressor, mas é procurado pelos pobres e desprezados. A Família de Nazaré é uma família normal, não livre
do destino dos mortais, mas é acompanhada e salva pela
providência divina. Todas as nossos famílias têm seus altos e baixos e também são acompanhadas, iluminadas e
abençoadas por Deus. O amor é capaz de superar a dificuldade e transformar as nossas famílias em verdadeiras
igrejas domésticas.
Sentido Litúrgico
Somos convidados a imitar as virtudes da família da
Nazaré. Concretamente, esta família entra no contexto
das nossas: Deus se fez família conosco e nos convida a
entrar no mistério da encarnação. Como Maria, José e
Jesus, devemos ser fiéis a Deus nas dificuldades da vida.

Epifa

A Epifania é a festa da manif
Deus a todos os povos. Os mago
pagãs e itinerantes), movidos pel
forma positiva às ações de Deu
gram com a Boa Notícia, Herod
te sua vida terrena, Jesus encont
de muitos. A assembleia reuni
diversidade de pessoas, reflete a
vação proposta pela festa de hoj
se apagou num dado momento
acontecer momentos de luz e t
deixar sempre conduzir e ilumi
que nunca se apaga.

Sentido Litúrgico
Celebrando a festa de hoje, s
sumir com alegria renovada o
cristãos. Alimentados pela Palav
cisamos ser a estrela que ilumin
muitos irmãos.

O Jornal Pastoral agradece ao Pe. Geraldo Trindade pelo tempo em que

celebrar! 25/12
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Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo
Jo 1,1-18

05/01

ania do Senhor
Mt 2,1-12

O prólogo do Evangelho de João, apresentado para a
missa do dia de Natal, se inicia da mesma forma que o
Gênesis “No princípio”. Isso nos dá a ideia de que, com
a chegada do Messias, surge nova criação. O autor apresenta a Palavra existente desde antes da criação: ela estava
junto a Deus, era o próprio Deus. Essa Palavra tem força
criadora, tudo foi feito por meio dela. Essa Palavra se fez
carne e habitou entre nós: fez-se gente como nós e nos
revelou o Pai. Jesus é a imagem visível do Deus invisível
(cf Cl 1, 15). Conhecendo a vida de Cristo, sua mensagem e suas opções, conheceremos o Pai. A celebração
do Natal nos ensina que Deus não está distante e invisível, mas encontra-se encarnado entre nós: é o Emanuel,
o Deus sempre conosco. Aquele que era desconhecido
tornou-se presente no meio de nós e se comunica com
a humanidade.
Sentido Litúrgico
As promessas de Deus se cumprem: um Menino nasceu para nós. O céu se encontrou com a terra, pois Jesus
é portador da paz e da salvação, é a Palavra que se fez
carne e habitou no meio de nós. Exultemos e celebremos
o esplendor da glória do Pai.

12/01

Festa do Batismo do Senhor
Mt 3,13-17

festação ou revelação de
os (pessoas consideradas
la estrela, respondem de
us. Enquanto eles se aledes se perturba. Durantrará aceitação e rejeição
ida com a pluralidade e
a universalidade da salje. Assim como a estrela
o, em nossas vidas pode
trevas. Procuremos nos
inar pela Estrela-JESUS,

Nas águas do rio Jordão, os dois Testamentos se encontram. As profecias do passado, agora, recebem plena
confirmação. Não mais como ameaças à humanidade
pecadora, mas como acolhida por parte do Pai. Jesus é o
Cordeiro de Deus que carrega sobre si o pecado do mundo. No Batismo de Jesus se apresentam três elementos:
a abertura dos céus, a suave vinda do Espírito Santo e a
declaração da identidade de Jesus. Ele é revelado Filho
de Deus e assume sua missão messiânica. A partir daí,
anuncia o Reino, convida à conversão e chama os primeiros discípulos. A festa do batismo de Jesus é ocasião
propícia para refletir a renovar nosso compromisso batismal. O batismo nos integra à comunidade e nos torna
comprometidos com o projeto de Jesus.

somos convidados a asnosso compromisso de
vra e pela Eucaristia, prena o caminho escuro de

Sentido Litúrgico
Com a festa do Batismo do Senhor, encerramos o
tempo do Natal. Recordamos o dia em que Jesus foi batizado nas águas do Jordão e manifestou sua adesão ao
projeto do Pai e à missão que lhe foi confiada. Ouvindo
a voz do Pai, que se manifesta pelo seu Espírito, fortalecemos e renovamos nossa fidelidade no seguimento de
Jesus.

e colaborou escrevendo as orientações litúrgicas para a Arquidiocese.
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Liturgia

A música e o canto
litúrgico nos ritos
iniciais, parte II

Maria Antônia Rosa Godoi
Vice-coordenadora de Liturgia - Região Leste

ATO PENITENCIAL
A função litúrgica deste na missa é para
que, com ele, participemos da celebração com
o coração puro, renovado. Assim, começamos
a celebração com a atitude do publicano humilde e não com a do fariseu orgulhoso. O rito
ressalta e celebra sobretudo a misericórdia do
Pai, na gratuidade de seu perdão (cf. Hb 4,16).
Para o canto desse rito, devem-se observar
as três fórmulas (e seus formulários) propostas
pelo Missal:
1– o Confesso a Deus todo-poderoso e a
vós...;
2– os versículos responsoriais: Tende compaixão de nós, Senhor – Porque somos pecadores...
3– as aclamações a Cristo, seguidas do: Senhor, tende piedade de nós…;
Todas as três formas são concluídas pelo
Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós…
Essa conclusão, porém, “não possui a eficácia do sacramento da penitência” (Cf. Instrução Geral do Missal Romano - IGMR 52).
Nos domingos, particularmente no tempo
pascal, em lugar do ato penitencial, pode-se
fazer, a bênção e aspersão da água em recordação do batismo.
GLÓRIA
Na IGMR, lemos que o “Glória é um hino
antiquíssimo e venerável, pelo qual a Igreja
congregada no Espírito Santo glorifica a Deus
Pai e ao Cordeiro. O texto deste hino não pode
ser substituído por outro...” (n.53).
Sua estrutura é composta de 3 partes:
1) O canto dos anjos na noite do nascimento de Cristo: “Glória a Deus nas alturas e paz
na terra aos homens por ele amados”;
2) Os louvores a Deus Pai: “Senhor Deus,
rei dos céus,... até ...por vossa imensa glória”;
3) os louvores seguidos de súplicas e aclamações a Cristo: “Senhor Jesus Cristo, Filho
Unigênito... até ...só vós o Altíssimo Jesus
Cristo”.
Termina com um final majestoso, incluindo o Espírito Santo, que não faz parte da aclamação. O Espírito Santo aparece relacionado
com o Filho, pois é neste que se concentram os
louvores e as súplicas. “com o Espírito Santo
na glória de Deus Pai”. Amém.
“Sabemos que em muitas de nossas comunidades há o costume de executar, no lugar do
verdadeiro ‘Glória’, pequenas aclamações trinitárias, ou seja, simples aclamações dirigidas
ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pudemos
ver que o ‘Glória’ é bem mais do que isso: nele
está contido o louvor, a aclamação e a súplica. E mais: a pessoa de Jesus Cristo aparece no
centro desta grande doxologia (Frei José Ariovaldo da Silva, OFM).

8
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Plano Arquidiocesano de Catequese
Mônica Morais e
Cláudia Cristino

Coordenação de Catequese

O Plano Arquidiocesano de Catequese
(PAC) da Arquidiocese de Mariana tem
como objetivo ampliar
o conceito de Catequese, revendo a organização desta dimensão,
de modo atender os
diversos grupos, pastorais e faixas etárias
em um programa de
evangelização abrangente e acolhedor, levando as pessoas ao
conhecimento de Jesus
Cristo e a uma experiência religiosa na comunidade e na Igreja.
São objetivos específicos do PAC: promover
a nova evangelização
(Catequese Missioná-

ria), tornar as comunidades celebrativas
(Comunidades Catequizadoras), envolver
os grupos pastorais
na ação catequética
(Pastoral Orgânica ou
de Conjunto), criar
normas de ação que
orientem o trabalho
catequético, formação
de catequistas para
enfrentar os desafios
culturais e religiosos,
aumentar o número de
catequistas e catequizandos e melhorar a
qualidade de participação dos católicos.
Ensina o Papa Francisco que o anúncio
querigmático, evangelizador, ocupa o centro da
atividade catequética:
”É o anúncio que dá resposta ao anseio de infinito que existe em todo

o coração humano”
(EG 165). Assim, é de
suma importância que
a Catequese adquira,
cada vez mais, um rosto acolhedor em todos
os seus aspectos: organizacional, pedagógico
e teológico. Que seja,
uma Catequese atenta
aos sinais dos tempos,
voltada para a realidade
do ser humano e impregnada da espiritualidade trinitária.
Em sintonia com
o PAE, o PAC é composto de programas: a)
Vinde a Mim visa atender crianças de 5 a 11
anos, a fim de que seja
antecipado seu ingresso
na Catequese e prolongada sua permanência
até alcançar a idade da
pré-adolescência.
b)
Preparai o Caminho:

este programa visa colaborar com o crescimento dos Catequistas
e dos adolescentes na
experiência de fé, no
cultivo da esperança e
na vivência comunitária. c) Permanecei Comigo é de inspiração
catecumenal destinado
a adultos que ainda não
foram iniciados na vida
de fé, como também
aos que não completaram o processo de Iniciação Cristã ou àqueles que necessitam de
aprofundar sua prática
cristã na vida de comunidade. O PAC convida
catequistas, agentes de
pastorais, presbíteros e
todos os fiéis católicos,
para juntos, construirmos uma Catequese
para todos e para todas
as idades.

ECC: Família evangelizando família
Marciano Alves Ferreira e
Eulina Suzana S. Ferreira
Casal Arquidiocesano do ECC

Pe. Rogério de O. Pereira
Diretor Espiritual Arq. do ECC

Nascido na cidade
de Soledade, no Rio
Grande do Sul, em
1932, Padre Alfonso
Pastore, homem de
grande sabedoria, de
espírito inquieto e diferenciada visão pastoral, deixou-se tocar
pelo Espírito Santo de
Deus de maneira profunda e indelével. Desta inquietude, desta
inspiração e deste coração generoso, ganha
vida o Encontro de Casais com Cristo (ECC).
Em 1970 é realizado
o primeiro Encontro
de Casais com Cristo.
Foi um marco para as
famílias cristãs. Com
o propósito de evangelizar a família – “Igreja
doméstica” e “Santuário da vida”, e despertar os casais para as
pastorais paroquiais,
este
Serviço-Escola
vem, ao longo de todos estes anos tocando
incontáveis corações

e promovendo a real
aproximação
entre
Família e Igreja.
O ECC é um Serviço-Escola da Igreja
Católica em favor das
famílias, presente em
todo o território Nacional e já podendo ser
encontrado além-fronteiras do Brasil: recentemente foi implantado no Canadá. É um
Serviço regido por um
Documento Nacional,
elaborado pela CNBB,
e também por todo um
acervo de material impresso que norteia os
trabalhos de Norte a
Sul do país.
Fundamento
em
Cinco Pontos Básicos – pobreza, oração,
doação, alegria e simplicidade – este trabalho de famílias para famílias, torna possível a
fomentação de valores
cristãos como a Fraternidade, a missionaridade e a gratuidade,
dos quais nossa sociedade anda tão carente..
Este serviço não
visa, contudo, prender
os casais a si, mas pre-

pará-los para se tornarem Igreja Viva nas comunidades. Ao evangelizar casais e famílias, a
consciência da importância da fé e do serviço será o diferencial
em cada comunidade. Nas palavras deste
admirável
religioso:
“[...] Não é a força bruta que modifica o mundo e sim a perseverança inquebrantável dos
homens de fé". “[...]
Servir a Jesus Cristo é
servir ao irmão, é servir à sociedade, é servir
à justiça”.1
A Igreja Católica é
uma célula viva, pulsante que, à medida
que vão surgindo as
necessidades, ela vai se
adequando e se preparando para dar o respaldo necessário para
atender às demandas.
Assim, o Encontro de
Casais com Cristo é,
hoje, uma das mais eficazes ferramentas no
combate à desintegração das famílias. É um
bálsamo para os lares
que são cotidianamente assolados pelas ad-

versidades do mundo
moderno. Só com o
fortalecimento da fé, é
possível transformar o
mundo, e reconduzi-lo
ao caminho do amor,
do serviço e da solidariedade.
A Arquidiocese de
Mariana conta com
este Serviço-Escola em
seus seis setores – Sul
(Foranias de Barbacena e Rio Pomba), Sul
(Foranias de Alto Rio
Doce e Carandaí), Leste (Foranias de Abre
Campo e Ponte Nova),
Leste (Forania de Viçosa), Centro, Oeste
e Norte. Entre 1ª, 2ª
e 3ª etapas, já foram
contemplados mais de
8.000 casais.
Os 50 anos de prestação de serviço às famílias serão intensamente comemorados
no próximo ano. É
meio século de abundante evangelização,
de muito crescimento
e de fortalecimento das
comunidades cristãs.
(A.P. in: Discurso
1998 – MAF)
1

Opinião

Feliz é o Natal
que liberta!
Pe. Luiz Faustino dos Santos
Granada, Abre Campo MG

“Quando chegou a plenitude do
tempo, Deus enviou o seu Filho...” (Gl
4,4). A Palavra/promessa de Deus se
cumpriu. Deus veio ao encontro de seu
povo, em Seu Filho, Jesus de Nazaré.
Veio para que todos os povos do seu
tempo e de todos os tempos tivessem
vida em plenitude.
“Por sua encarnação, o Filho de
Deus uniu-se de algum modo a todo
homem. Trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana,
agiu com vontade humana, amou com
coração humano” (GS, 22). Assim, Jesus viveu seu tempo. Por ter encarnado
no seio de uma jovem pobre, Maria, e
tendo por pai um simples carpinteiro,
José, viveu a dureza da vida dos empobrecidos de sua época. Sentiu na pele
o contexto social, político, econômico
e religioso de seu tempo e entrou pela
contramão do sistema vigente.
“Jesus de Nazaré, o carpinteiro (cf.
Mc 6,3), com seu grupo de discípulos
(cf. Mc 3,13-19), recrutados especialmente do meio da classe trabalhadora
(pescadores, artesãos, agricultores, pastores…), inicia uma nova prática que
causa espanto e escândalo aos grandes
de seu tempo: autoridades religiosas e
civis. O que produzia tal espanto e escândalo, e acabou originando a perseguição a Jesus, foi o fato de que oferecia
a salvação aos pobres. Na mentalidade dos grandes de Israel, guiados pelo
sistema de pureza, afirmava-se que os
pobres já estavam condenados por antecipação, pois pelo fato de não conhecerem a Lei, tornavam-se “malditos”
(cf. Jo 7,49). (Pe. Benedito Ferraro).
Jesus foi desconstruindo o que uma
sociedade hipócrita defendia: No sentido religioso não se apegava às leis de
Moisés dadas por causa da dureza dos
seus corações (cf. Mt 19,8) e dizia que
“o sábado foi feito para o homem e não
o homem para o sábado”. No sentido
político, disse que o verdadeiro poder
vem de Deus, e que grande é quem serve. No sentido econômico combateu o
capitalismo, e ensinava a partilhar (cf.
Lc 9,12-17). No sentido social, Jesus
curava multidões de doentes (cf. Lc
9,11) e estava sempre ensinando e seus
ensinamentos libertavam, abriam os
olhos (cf. Lc 4,18-19).
Jesus veio incluir todos que a sociedade marginalizava: crianças, mulheres, doentes, pecadores públicos,
estrangeiros, pagãos, etc. Jesus, fiel a
Pai, tinha certeza de que uma nova
sociedade era possível. Feliz é o Natal
que liberta!
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REPRODUÇÃO

Mesa de família:
lugar de missão!

Mons. Luiz Antônio R. Costa
Vigário Geral e Pároco da Paróquia
São Gonçalo do Amarante,
em Catas Altas da Noruega, MG

A humanidade nunca dispôs de
tantos meios de comunicação como
nos tempos atuais. Em tempo real
podemos interagir com uma pessoa,
ainda que ela esteja literalmente do
outro lado do mundo. Compartilhamos uma infinidade de fotos e
vídeos. Redes de comunicação agregam os mais variados grupos, interesses e opiniões. Centena de mensagens via Whatsapp disputam nossa atenção... Mas, por mais absurdo
que nos pareça, o que contatamos é
a baixa qualidade da comunicação
interpessoal. Fala-se de tudo e de todos, mas – regra geral – superficialmente. E o pior, dispensando cada
vez mais o contato pessoal.
A superficialidade não produz
uma autêntica comunicação porque
não se baseia em relacionamentos
consistentes. Há um império das
aparências. Vale mais o parecer que
o ser. Por isso as proximidades relacionais costumam ser temidas ou
evitadas. Todavia a pessoa humana
possui uma necessidade irrenunciável de estabelecer relacionamentos
profundos e significativos. Sem tais
relacionamentos a vida cotidiana
despenca no isolamento e no silêncio estéril. Daí decorre, em grande
parte, a presente multiplicação de
enfermidades psíquicas e sofrimentos relacionais.
Consciente dessa realidade desafiante, Devi Vitus, uma escritora
cristã estadunidense, elaborou uma
reflexão interessante sobre um caminho de recuperação dos relacionamentos mais humanos, mais próximos e mais dialogais, começando
pela própria família. Intitulou-o

como “A experiência da mesa: descubra o que gera relacionamentos
mais profundos e significativos”1.
Outrora a mesa de uma casa era o
lugar de encontro daquela família.
“A hora da refeição é sagrada”, ouvimos isso tantas e tantas vezes. Ao
redor da mesa a família se encontrava, os parentes se viam, visitas
ocasionais eram ali apresentadas e
acolhidas. A mesa era não só o lugar
do alimento, mas principalmente
do convívio. Muitas vezes, após as
grandes refeições, as conversas se
prolongavam. Partilhava-se a vida.
Havia também como que um certo
ritual para os almoços de domingo,
para os aniversários e datas festivas,
para as ceias de Natal, ano novo e
Páscoa. Rezava-se à mesa!
Gradualmente a mesa foi perdendo importância e espaço em nossas
casas. E com a mesa tudo o que ela
trazia em termos de convivência e
até de religião. Primeiro, as pessoas
se aproximaram do televisor. Já não
comiam conversando e se olhando, mas sobretudo assistindo o seu
programa predileto. O sofá se transformou em lugar das refeições. Enfraqueceu-se assim a atenção com o
outro e até com a própria comida.
A melhoria das condições materiais
multiplicou o número de televisores e as refeições migraram para os
quartos! Anos atrás o ato de comer
no próprio quarto era reservado
aos doentes... A internet e o mergulho absorvente no mundo virtual
através dos sedutores smartphones
proscreveram a mesa ao maior esquecimento. Prova disso é que em
muitas cozinhas modernas não
existe mais a mesa, mas uma espécie
de balcão unido à parede. Refeições
não mais diante da face do outro
comensal, mas com o rosto volta-

do para uma parede bela e muda.
As refeições passaram a revelar o
isolamento e a solidão dos homens
e mulheres de hoje.
Devi Vitus fala da urgência da
recuperação da mesa familiar como
lugar de humanização através da
convivência. Sem proximidade física e afetiva não há relacionamentos. O simples ato de comer juntos
regularmente à mesa de família é
vital para a saúde e a estabilidade
dos relacionamentos de uma família e, consequentemente, para a sociedade. Negligenciar as refeições
em família repercute negativamente
em todos os que dela tomam parte.
Pouco importa se o lar é sofisticado
ou simples, importa recuperar a experiência da mesa.

"

Gradualmente a
mesa foi perdendo importância e
espaço em nossas
casas. E com a
mesa tudo o que
ela trazia em termos de convivência e até religião

Mais interessante ainda, diz a autora citada, foi “quando comecei a
descobrir o significado da mesa na
Bíblia. Fiquei surpresa aos aprender
quantos eventos, ensinos, milagres
importantes aconteceram quando
as pessoas comiam juntas”. Pensemos na ceia pascal antes da libertação da escravidão no Egito (Ex 12,

1-14), Jesus à mesa com os pecadores, conduzindo-os à misericórdia
do Pai (Mt 9,10-13 ), a última ceia
onde Jesus lava os pés do seus discípulos e institui a Eucaristia ( Mc
14, 12-25; Jo 13, 1-20 ). Deus se faz
presente junto às nossas mesas! Isso
nos leva a concluir que é muito precioso o que nossas famílias perdem
ao se afastarem da experiência da
mesa.
Aproxima-se o ano de 2020. Ano
cuja prioridade será o cuidado pastoral das famílias. Ajudar nossas
famílias a recuperar o convívio, o
diálogo, a ternura, a vivência da fé
- a partir das suas próprias mesas pode ser um bom começo de missão.
Obra disponível em PDF em
https://www.skoob.com.br/livro/
pdf/a-experiencia-da-mesa/livro:197679/edicao:387565]
1

Para Refletir

com seu grupo ou
equipe pastoral

1- O enfraquecimento
dos relacionamentos familiares se manifesta hoje de
várias formas. A perda da
experiência da mesa é um
dos sintomas dessa desafiante situação. Como podemos
contribuir para que as famílias redescubram a alegria do
convívio à mesa?
2- Quais “experiências
da mesa” marcaram positivamente sua experiência
familiar e comunitária? Que
marcas deixaram nos relacionamentos e nas pessoas?

Notícias
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Visão pastoral

Serviço e missão:
conheça a Região Leste

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

O Capítulo IV das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja
no Brasil (2019-2923) dá um grande
destaque para o tema da Comunidade
Eclesial Missionária, fundamentada no
modelo das comunidades dos primeiros cristãos que eram perseverantes
na escuta dos apóstolos, na comunhão
fraterna, na partilha do pão e na oração
(At 2, 48; 8,4). Apesar das diferenças
culturais, econômicas e sociais existentes em cada região do Brasil, o que
impossibilita um modelo uniforme de
evangelização, a aplicação das Diretrizes deve começar pela comunidade e
fazer referência a ela. Segundo o documento: “A vida comunitária é terreno
fértil para o anúncio e o encontro com
Jesus Cristo” (DGAE 128). Ela interpela o individualismo, o subjetivismo e
o egoísmo, tão presentes na sociedade
atual, e abre perspectiva de encontro,
de comunhão, de solidariedade e de
fraternidade. Segundo as Diretrizes, a
meta das (Arqui) Dioceses e Paróquias,
deve ser empenhar-se para formar comunidades maduras na fé que sejam
casas da Palavra, do Pão, da Caridade
e da Ação Missionária.
Retomando a imagem da casa, o documento afirma que as comunidades
devem ser o lugar do encontro com
Deus e com os irmãos; o lugar da ternura que se traduz no olhar, no abraço
e no afeto; o lugar onde as famílias se
sintam acolhidas e próximas umas das
outras; o lugar em que as portas estarão
sempre abertas.
Na parte final do capítulo IV, são
retomados os quatro pilares da Comunidade Eclesial Missionária (Palavra,
Pão, Caridade e Ação Missionária) e
são oferecidos encaminhamentos práticos para a vivência de cada um deles
no processo de Evangelização. Os parágrafos referentes aos encaminhamentos práticos de cada pilar são: pilar da
Palavra: 150 a 159; pilar do Pão: 164 a
170; pilar da Caridade: 174 a 185; pilar
da Ação Missionária: 189 a 202.
Na conclusão encontramos um apelo para que as novas Diretrizes sirvam
de inspiração para o planejamento
e práticas pastorais e evangelizadoras de todas as instâncias eclesiais do
Brasil. Na Arquidiocese de Mariana,
iniciamos o processo de estudo, discussão e aprofundamento das Novas
Diretrizes visando a confecção do nosso novo Projeto Arquidiocesano de
Evangelização (PAE) que será elaborado durante o ano de 2020 e, se Deus
quiser, será aprovado na próxima Assembleia Arquidiocesana de Pastoral,
em Setembro.
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REGIÃO LESTE

No de ano de 1992, a arquidiocese de Mariana recebeu sua
nova organização pastoral e cinco regiões pastorais foram criadas pelo então arcebispo Dom
Luciano Mendes. Com 41 paróquias e 1 quase paróquia, a Região Pastoral Mariana Leste é a
maior dessa Igreja particular. Seu
território abrange 33 municípios
e suas características são diversas.
“Cada paróquia possui suas
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Essa é uma
região bem diversificada. Temos a presença
de várias faculdades, universidades e escolar
particulares. Basicamente vive-se de comércio,
embora possua
várias indústrias
alimentícias.

características, devido ao local
em que se localiza. A presença de pastorais e movimentos
é de acordo com a necessidade
de cada uma. Essa é uma região
bem diversificada. Temos a presença de várias faculdades, universidades e escolas particulares.
Basicamente vive-se de comércio,

embora possua várias indústrias
alimentícias. Temos a presença
da agricultura familiar e industrial, especialmente na produção
de cana de açúcar e suínos”, explica o vigário episcopal, padre
Ronaldo Gomes Chagas.
Segundo padre Ronaldo, uma
igreja solidária e comprometida com estas causas vai sendo
forjada. “Graças aos esforços
de leigos, ministros ordenados
e religiosos, como também pela
acolhida e encaminhamento
das decisões pastorais de nossas
assembleias”, ressalta.
A Região Leste também é
marcada pela expressiva religiosidade popular com as celebrações
dos santos padroeiros, coroações
de Nossa Senhora, santuários.
“Há a presença forte de movimentos, especialmente na forania
de viçosa”, afirma padre Ronaldo. Para atender as necessidades
deste povo de fé, a região conta
com a atuação de 51 padres em
paróquias ou em missão. “Mais
os padres Márcio Evane, padre
Sebastião Luiz e padre Paulo César Salgado, que não estão em atividade atualmente”, acrescenta o
vigário episcopal.
Desafios
Devido à dimensão geográfica, um dos desafios da Região
Leste é integrar todos os serviços. Padre Ronaldo explica que
há outros desafios presentes no
regional. “Desemprego generalizado, decadência da produção

e comércio da cana de açúcar, a
falta de maior presença eclesial
no mundo universitário, problema de criminalidade que tem
como origem principal a má distribuição de renda e a invasão das
drogas, com grande incidência
de tráfico e consumo de drogas,
grande investida de empresas
nacionais e estrangeiras na construção de barragens nos rios da
região, questão ecológica com
muita destruição do meio ambiente, realidade que está sendo
agravada pela chegada de mineração na região”.
Apesar desses desafios, padre Ronaldo destaca que existem muitas conquistas a serem
sublinhadas. “Temos o fortalecimento das foranias e crescimento da comunhão, o serviço e
a missão como alguns dos pontos
de destaque” disse.
Atividades no regional
Ao longo desses anos, a Região Pastoral Mariana Leste já
acolheu importantes encontros
arquidiocesanos como o IV Fórum Social, em 2010, o Congresso Arquidiocesano da Pastoral
Familiar em 2011.
Foi nessa região que nasceu
a Romaria dos Trabalhadores e
Trabalhadoras, que durante muitos anos foi realizada na cidade de
Urucânia. A Região Leste também recebeu reuniões e eventos
da Província Eclesiástica de Mariana, como a Romaria das Águas
e da Terra, em 2018.
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Assembleia do Laicato é promovida em comunhão com Encontro Nacional

LEONARDO HENRIQUE

Refletindo sobre o tema “Cristãos Leigos e Leigas, na Igreja e na
sociedade: Um novo olhar e um
novo agir”, o Conselho do Laicato da
Arquidiocese de Mariana (CLAM)
realizou sua 14ª Assembleia Arquidiocesana e o 25º Encontro Arquidiocesanos dos Cristãos Leigos e
Leigas, no dia 1 de dezembro, em
Piranga. O encontro contou com a
presença de 60 pessoas e foi promovido em comunhão com o 7º Encontro Nacional do Laicato.
Os participantes estudaram as diretrizes para formação e atuação do
Laicato de 2019 a 2023, aprovadas

no Encontro Nacional do CNLB,
que são: Dimensão socioambiental
da fé, formação e juventude.
Segundo a presidente do
CLAM, Sonia Barbosa, as assembleias são momentos importantíssimos para avaliar a caminhada e
traçar metas para o ano seguinte.
“São oportunidades para esclarecer
dúvidas, aprofundar temas, fortalecer a fé e melhorar o nosso agir,
pois a missão do cristão leigo deve
ultrapassar os muros da sacristia
para chegar às periferias existenciais onde a sua presença se fizer
necessária”, disse.

Cônego Agostinho celebra seus 75 anos de vida sacerdotal
Aos 99 anos, cônego Agostinho
de Lourdes Coimbra Oliveira celebrou os seus 75 anos de vida sacerdotal na dia 26 de novembro, na
igreja Cristo Rei, em Ouro Preto. A
celebração foi presidida pelo bispo
emérito de Oliveira, Dom Francisco Barroso Filho, e contou com a
presença do bispo de São João Del
Rei, Dom José Eudes Campos do
Nascimento, do bispo auxiliar de
Belo Horizonte, Dom Geovane Luís
da Silva, de vários padres, amigos e
familiares. Os 14 anos de ministério diaconal do diácono Márcio Fá-

bio de Freitas e do diácono Pedro
Barbosa também foram lembrados
na missa de ação de graças.
Na homilia, Dom Barroso destacou a caminhada e exemplo de
vida do sacerdote. “Cônego Agostinho, nestes 75 anos de vida sacerdotal, escreveu páginas gloriosas de evangelização, de ação
missionária. Mostrando-se assim,
um autêntico porta voz da Igreja”, disse. A celebração de ação de
graças foi abrilhantada pelo Coral
Cristo Rei, que foi fundado pelo
cônego Agostinho.

BRUNA SUDÁRIO

Celebração e fé marcaram a Romaria do Povo Negro
Um momento de encontro, celebração e fortalecimento na fé
para as lutas do dia a dia, assim
foi a 3ª Romaria do Povo Negro
realizada no dia 24 de novembro,
em Urucânia. A caminhada, que
reuniu representantes da Pastoral
Afro Brasileira (PAB) e romeiros,
foi iniciada no Salão Paroquial Padre Efraim, na Praça da matriz de
Nossa Senhora do Bom Sucesso, e
seguiu para o Santuário de Nossa
Senhora das Graças.
Para Efigênia de Castro, de Pon-

te Nova, a Romaria é muito importante. “Ela se tornou um momento esperado pelos participantes da
festa de Nossa Senhora das Graças
de Urucânia, o que torna a nossa
participação mais responsável. A
cada ano aumenta o número de
participantes a convite da Pastoral
Afro. Assim, a PAB vem construindo um momento novo nesta festa
de Nossa Senhora das Graças”, disse. A Romaria foi encerrada com
uma celebração no Santuário de
Nossa Senhora das Graças.

PAB

1° Encontro Arquidiocesano de Universitários é realizado na UFV

PASTORAL UNIVERSITÁRIA

O 1° Encontro Arquidiocesano
de Universitários foi realizado no dia
9 de novembro na UFV, em Viçosa.
O encontro reuniu cerca de 50 participantes e teve como tema central
“Universitários e o Humanismo Solidário”. A caminhada histórica da Pastoral Universitária, as características
do Setor Universidades da CNBB e
a realidade própria da Arquidiocese
foram apresentados pelo assessor arquidiocesano da Pastoral Universitária, monsenhor Danival Milagres. Em
sua fala, ele incentivou a continuidade

dos trabalhos já existentes e motivou a
criação de novos nos locais onde ainda não há ações pastorais voltadas ao
âmbito acadêmico.
Debate e partilhas de experiências entre todos os participantes
sobre realidades acadêmicas e projetos relacionados à evangelização
e ao humanismo cristão na prática
científica também fizeram parte da
programação. O encontro foi encerrado com a celebração da missa na
Capela do Imaculado Coração de
Maria na UFV.

Arte, cultura e fé
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Grupo das
Pastorinhas do
Padre Faria
preserva
a tradição
da cultura
popular do
Natal

BRUNA SUDÁRIO

Louvores ao

Menino Jesus
Bruna Sudário
Na parede da sala da Casa
de Cultura do Padre Faria,
em Ouro Preto (MG), uma
foto chama atenção. Em
destaque, uma moça com
roupas de anjo cantando e,
ao fundo, crianças vestidas
de pastorinhas. Esse registro, do ano de 2006, marca a história do grupo das
Pastorinhas do Padre Faria.
“Estávamos na Praça Tiradentes, esperando o cortejo
do velório de Dom Luciano
passar. Fomos convidados
para cantar. Apesar de ser
um dia muito triste, foi um
momento muito marcante
para nós”, relata Maria José
Germano de Azevedo (Ica),
organizadora do grupo. Segundo ela, quem observa a
foto com atenção logo reconhece as pessoas. “A maioria das meninas já são mães
e seus filhos participam das
pastorinhas”, acrescenta.
Na coordenação do
grupo desde 2000, Ica assumiu os trabalhos quando a fundadora, a senhora
Maria Anunciata Mendes,
faleceu. “Antes dela falecer, em 1999, ela pediu
para não deixar o grupo
acabar. Ela teve essa con-

fiança e eu continuei os
trabalhos”, disse. Mas, a
ligação da coordenadora
com o grupo já atravessa
décadas de histórias. “Na
minha infância, fui pastorinha. Na minha juventude, eu colaborei com o
grupo. Depois que casei,
meus dois filhos foram
pastorinhos”, afirmou.
Assim como Ica, outras
mães também passam a
tradição de participar do
grupo para seus filhos. “As
crianças vão saindo, outras
vão chegando. As mães vão
saindo e seus filhos vão entrando. Tenho seis crianças que começaram ano
passado que as mães delas
foram pastorinhas”.
História
Com mais de 60 anos
de história, arte e fé, o grupo das Pastorinhas do Padre Faria preserva a tradição da cultura popular do
Natal. O grupo é formado
por crianças e jovens que
representam os personagens dos presépios (anjo,
estrela, pastoras e pastores, florista, cigana, José e
Maria). No tempo do advento, eles visitam lugares
onde são montados presé-

pios e cantam louvores ao
Menino Jesus. Essas visitas
se encerram com a chegada dos Reis Magos, no dia
6 de janeiro. As apresentações também são realizadas nas igrejas da cidade.
Atualmente, 45 crianças participam das apresentações. Ica explica que
os ensaios são realizadas
na época das apresentações e o grupo ensaia todas as semanas. “Os ensaios são bem tranquilos.
Todos já conhecem bem
as músicas e quem chega
pela primeira vez aprende
rápido”, disse.
Além da cidade de Ouro
Preto, o grupo já se apresentou em outros lugares como
em Belo Horizonte. “Em
todos os lugares que nós vamos apresentar as crianças
são bem recebidas”.
Ica finaliza dizendo
que seu sonho é que o
grupo não acabe. “Assim
como a fundadora do
grupo pediu para eu não
deixar o grupo acabar,
eu gostaria que as meninas que me acompanham
não deixassem, também,
o grupo acabar. Que elas
peguem amor e deem
continuidade”, afirmou.
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Estávamos na Praça
Tiradentes, esperando o
cortejo do velório de Dom
Luciano passar. Fomos
convidados para cantar.
Apesar de ser um dia muito triste, foi um momento
muito marcante

