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Vida:
dom e compromisso
“Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso” e “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34) são, respectivamente, o tema e o lema da Campanha
da Fraternidade 2020. Com essa iniciativa, a Igreja do Brasil vem convidar a
todos a lançarem um olhar mais atento e detalhado para a vida como dom
de Deus a ser cultivado e assumirem um compromisso no amor.

BRUNA SUDÁRIO
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Editorial
Fraternidade da vida

A

Campannha da Fraternidade de 2020 reflete o tema: “ Fraternidade e Vida: Dom e
Compromisso” e o lema “Viu, sentiu compaixão
e cuidou dele” (Lc 10, 33-34). A Igreja interna
e externamente se colocará na empreitada pela
vida, como sempre o fez e questionará a sociedade a pensar por que a vida ficou do jeito que
está: para uma pequena minoria, todos os privilégios e para as grandes maiorias, o sofrimento
avassalador.
Ver, solidarizar-se e cuidar serão as conjugações mais procuradas diante da tentação da
cegueira perante a dor do outro e da realidade
cruel. Não se pode deixar levar pela indiferença.
Como está o olhar da humanidade? Propõe-se
perguntar a raiz de tantos males que assolam o
povo, os pobres e os excluídos do bem viver.
A realidade não mente: o aborto covarde,
provocado ou não pela cultura do descarte; a
eutanásia como método de aliviar a dor humana; o desemprego chegando a 12,7% após tantas promessas eleitoreiras; a desolação da falta
de perspectiva de vida; a miséria reinante para
mais de 13,5 milhões de pessoas; a ansiedade
que sobrepõe-se a todos —nunca se viu tanta
gente ansiosa entre todas as classes sociais; o
suicídio que, em 2016, chegou ao patamar de
11.433 casos —muitos na faixa adolescente e jovem dos 15 aos 24 anos; a violência no trânsito
que matou 20 mil pessoas em 2018; o aumento
do feminicídio; os conflitos pela utilização da
água e saneamento básico; a permissividade e
o individualismo mentalizando o ser humano
como vítima do consumismo e da relativização
da existência; a omissão do Estado, subjugado à
ordem econômica; o olhar destruidor para com
a natureza e assim por conseguinte.
Será uma Campanha custosa, mas relevante
para refletir o olhar e a ação de Jesus Cristo no
pensamento e na ação da Igreja junto à sociedade. Passar ao estágio do cuidar, como fez o
Samaritano, será o grande desafio para a conversão social, ecológica, ética e humano-cristã.
Francisco, o Papa, conclama que não se renda à
desilusão e ao desânimo. Acreditar na paz, na
justiça e trabalhar pela vida é missão permanente!

Palavra do pastor
Dom Airton José dos Santos
Arcebispo Metropolitano de Mariana

Tema
Fraternidade e Vida: dom e compromisso
Lema
"Viu, sentiu compaixão e cuidou dele"

(Lc 10,33-34)

Queridos irmãos! Uma saudação
afetuosa a todos!
O Tempo da Quaresma é um período de 40 dias que se inicia com a Quarta-feira de Cinzas, neste ano, no dia 26
de fevereiro e termina na Quinta-feira
Santa, dia 9 de abril. É o tempo para
preparar a celebração da Páscoa.
No Tempo da Quaresma, na Liturgia e na Catequese litúrgica, a Igreja
nos convida a nos lembrarmos do nosso Batismo, a fazermos penitência e a
buscarmos o perdão de Deus no Sacramento da Reconciliação. Isso para nos
dispor, através da escuta mais frequente da Palavra de Deus e de uma vida de
oração mais intensa, à Celebração do
Mistério Pascal (SC, 109). Portanto, a
Quaresma significa um tempo de preparação e mudança e nos faz recordar
que Nosso Senhor ficou quarenta dias
no deserto jejuando e orando, antes de
iniciar sua vida pública.
A cor da liturgia quaresmal é o roxo,
que lembra o recolhimento e será esta
tonalidade de cor que estará nos paramentos dos nossos sacerdotes e em
nossas igrejas.
Para o Tempo da Quaresma, a Igreja nos orienta a praticarmos o jejum, a
penitência, a oração e as obras de caridade a fim de nos prepararmos para
a grande festa da Páscoa. Exercitamos,
neste tempo, muitas práticas devocionais, como a oração da Via-Sacra às
sextas-feiras, os mistérios Dolorosos
do Rosário e a veneração às imagens
do Cristo morto. Além, disso, somos
estimulados a fazer exame de consciência e a procurar o Sacramento da Reconciliação.
Além do que está exposto acima,
lembremos que o tempo da Quaresma,
na Igreja no Brasil, é o Tempo da Campanha da Fraternidade e, neste ano ela
nos convida a olhar com mais atenção
para a vida, pois, podemos constatar

que a vida das pessoas chegou a um
ponto que esbarra em algumas questões: Por que vemos crescer tantas formas de violência, agressividade e destruição? Estamos nos tornando insensíveis ao sofrimento humano, estamos
deixando de lado os valores da fraternidade, da solidariedade e da paz?
A Campanha da Fraternidade, deste
ano de 2020, quer nos ajudar a refletir
sobre o significado profundo da vida
e a encontrar caminhos para valoriza-la, defende-la e protegê-la. Por isso, o
Tema que a Igreja no Brasil nos propõe
para este ano é: FRATERNIDADE E
VIDA: DOM E COMPROMISSO. E
o Lema: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34).
Não podemos assistir à escalada
da indiferença que se avoluma diante
de nós e permanecermos passíveis. A
Palavra de Deus nos chama a reagir.
Diante de tanta indiferença se torna
urgente testemunhar e estimular a solidariedade (Mateus 25,45).
Ser capaz de sentir compaixão é
a chave da obediência à vontade de
Deus, que ama toda a criação: Servir!
Ver! Sentir, ter compaixão e cuidar nos
coloca num autêntico caminho Quaresmal.
Fonte:
Diretório da Liturgia
e da Organização da Igreja no Brasil,
Ano A – São Mateus – 2020, CNBB;
https://portalkairos.org/campanha-da-fraternidade-2020/#ixzz6CwOaFydm
Queridos irmãos e irmãs! Participemos com fé e esperança da Quaresma
desde ano. Participemos, com empenho, da Campanha da Fraternidade!
Temos um compromisso com a Vida,
Dom de Deus Pai a todos os Seus filhos.
A todos desejo uma Santa e Frutuosa Quaresma.
Dom Airton José dos Santos
Arcebispo Metropolitano
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Evangelização
nos tempos digitais
A velocidade da informação, o compartilhamento de notícias falsas e a presença
no ambiente digital são alguns dos elementos que a Igreja e os comunicadores
católicos precisam conviver diariamente.
Pensando em como a Igreja pode acompanhar esse caminho em constante transformação, o Jornal Pastoral conversou
com o assessor arquidiocesano da Pastoral da Comunicação, padre Edir Martins.

BRUNA SUDÁRIO

PASTORAL: Muito se
fala, hoje em dia, sobre a
evangelização na era da
cultura digital. Como o
senhor vê essa questão?
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Padre Edir: A Igreja sempre se destacou na
questão de comunicar.
Começando pelo próprio
Jesus, que reunia grandes
multidões e transmitia-lhes a mensagem de forma simples e contextualizada, mas com conteúdo
profundo. A Igreja foi se
empenhando ao longo do
tempo, passando pelos
microfones das igrejas, os
tradicionais alto-falantes
(que se conservam em alguns lugares até hoje para
avisos diversos e notas de
falecimento), os informativos, e, nos nossos tempos, ela pode e deve atualizar sua forma de levar a
mensagem de Jesus Cristo
para que possa atingir um
maior número de pessoas.
O mundo está conectado e
interligado através dos diferentes meios de comunicação, automaticamente, a
evangelização precisa estar
inserida nesse meio, apresentando o seu diferencial:
a Verdade.
PASTORAL: Nos últimos
anos, houve um cresci-

mento das redes sociais
digitais. A Igreja no Brasil tem aproveitado desse
crescimento na evangelização e no anúncio da
Boa Nova?
Padre Edir: É fato que a
Igreja tem ocupado cada
vez mais espaço nos meios
de comunicação, não somente nas redes sociais.
Com certeza, com a popularização da internet e a facilidade de acesso inclusive
nas comunidades rurais,
existe um grande movimento de evangelizar através dela. Muitos grupos de
whatsapp, por exemplo,
aproximam lideranças e fazem acontecer uma comunicação mais rápida e eficaz, o que favorece direta e
indiretamente os trabalhos
de evangelização
PASTORAL: Ao referir-se
à internet muitos usam as
expressões “ambiente virtual”. Como a Igreja trata
essa relação?
Padre Edir: É salutar recordarmos o que disse o
papa Francisco em sua
mensagem para o Dia
Mundial das Comunicações Sociais em 2019: “das
comunidades de redes sociais à comunidade huma-

na”. Não podemos negar
que as redes sociais são
uma realidade no contexto mundial, que encurtam
as distâncias, aceleram o
processo de troca de informações e isso significa que
toda essa tecnologia beneficia o desenvolvimento humano. No entanto, o
virtual nunca substituirá o
real, as relações precisam
ser “humanas”. Atrás da
máquina (celular, tablet,
computador…) existe uma
pessoa, que precisa ser respeitada em sua dignidade.
A vida não é formada por
personagens fictícios, mas
por pessoas. Outro elemento negativo é o fechamento ao qual muitos estão sujeitos: mantém contatos com “desconhecidos
virtuais” e passam até dias
sem trocar uma palavra
com quem convivem no
dia a dia. Muitos perambulam pelas ruas olhando
o celular e com um fone
no ouvido. São incapazes
de oferecer uma saudação
a quem se encontra na calçada. Essa tendência ao fechamento pode se agravar
com o aumento das opções
de “shoppings virtuais”, em
que não se precisa mais sair
de casa nem para comprar.
PASTORAL: Como a Pas-

toral da Comunicação
pode aproveitar o ambiente digital para evangelizar?
Padre Edir: A Pastoral da
Comunicação deve ser o
olhar atento da Igreja neste
novo contexto: ser presença, usando dos diferentes
meios de forma consciente
e responsável, mas orientar
para as verdadeiras comunidades onde as pessoas se
encontram, se relacionam
fisicamente, compartilham
as verdadeiras experiências
da vida e testemunham a
fé.
PASTORAL: Como os
agentes da Pascom e a
Igreja podem colaborar
no combate às fake news?
Padre Edir: Estamos num
tempo em que muitas pessoas se deixam levar simplesmente por uma imagem ou uma mera manchete. A preguiça de ler o
conteúdo da matéria faz
com que sejam traídas. O
primeiro ponto que não
podemos esquecer é que
anunciamos a Verdade:
Jesus Cristo. A partir disso, devemos conscientizar
para que as informações
sejam verificadas cuidadosamente (seu contexto, sua

fonte, etc.) antes de serem
compartilhadas ou comentadas.
PASTORAL: Neste ano, o
Dia Mundial das Comunicações terá como tema
"Para que contes aos teus
filhos e aos teus netos. A
vida se faz história”. Quais
reflexões essa temática
apresenta?
Padre Edir: Com este
tema, o Papa afirma que
a herança da memória é
preciosa na comunicação.
Francisco recorda muitas
vezes, que não há futuro
sem o enraizamento na
história vivida. Desta forma, ele nos leva a entender
que a memória não deve
ser considerada um “corpo
estático”, mas uma “realidade dinâmica”. Através da
memória, se dá a transmissão de histórias, esperanças, sonhos e experiências
de uma geração à outra.
Mais uma vez o papa coloca como centro da reflexão
a pessoa com seus relacionamentos e sua capacidade
inata de se comunicar. Façamos da comunicação um
meio para construir pontes, unir e compartilhar a
beleza de ser irmãos em
um tempo marcado por
contraposições e divisões.
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Fraternidade e Vida
Campanha da Fraternidade 2020 busca conscientizar sobre o sentido da vida
como dom de Deus e compromisso a ser assumido no amor

FOTOS: BRUNA SUDÁRIO
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BRUNA SUDÁRIO

Há mais de cinco décadas, a Igreja no Brasil
vivencia na quaresma a
Campanha da Fraternidade (CF), anunciando,
assim, a importância de
não se separar conversão
e serviço à sociedade e ao
planeta, levando os fiéis a
refletirem sobre vários temas. Neste ano, a CF tem
como tema “Fraternidade
e Vida: Dom e Compromisso” e lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou
dele” (Lc 10,33-34) e busca conscientizar, à luz da
palavra de Deus, para o
sentido da vida.
Segundo o secretário-executivo de Campanhas
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), padre Patrick
Samuel Batista, com a CF
a Igreja do Brasil convida

a todos os fiéis a lançarem um olhar mais atento
e detalhado para a vida
como dom de Deus a ser
cultivado e compromisso
a ser assumido no amor.
“No início da década de
50 o índice de brasileiros
que moravam na cidade
era de 36,1%. No censo
de 2010 este número chegou em torno de 84%. É
inegável que hoje vivemos
profundamente
inseridos numa cultura urbana.
Urbana não somente no
seu aspecto geográfico,
mas cultural. Este mundo
urbano traz consigo inúmeros avanços e também
desafios. Neste cenário, a
Igreja do Brasil nos convida a lançar um olhar mais
atento e detalhado para a
vida como dom de Deus
a ser cultivado e compro-

misso a ser assumido no
amor. Por isso é preciso
nos questionar: temos vivido a vida como verdadeiro dom? Qual nosso
compromisso com a vida
para além do ‘corre-corre’
do quotidiano? A inspiração é sempre provocante:
levar a luz do Evangelho
da vida a cada coração necessitado de sentido, presença, horizontes. E para
nós, Jesus Cristo não é
somente o caminho, a verdade e a vida, mas a inspiração para o nosso viver”,
disse.
Padre Patrick ressalta
que, desde 1964, a Campanha da Fraternidade
tem sido um dos modos
de viver a espiritualidade
quaresmal da Igreja no
Brasil. “Este caminho é capaz de iniciar processos de

conversão e de vida nova.
Vida mais atenta e comprometida, frente aos diversos desafios que ameaçam a vida como Dom de
Deus. Como cristãos não
podemos nos acomodar
diante dos sinais de morte que ferem a dignidade
humana. ‘Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos’
(Rm 12,2). Por isso a CF
de 2020 nos ajuda a refletir sobre a importância da
vida enquanto dom a ser
cultivado, desde a concepção, passando pela morte
natural, até a plenitude e
o compromisso a ser assumido por cada pessoa, por
cada comunidade. Ver,
sentir compaixão e cuidar!
Sinais de uma Igreja Samaritana. A CF 2020 além
de ser um forte apelo so-

cial diante de uma cultura
do descarte e de uma sociedade de Caim profundamente marcada pela indiferença, também aborda
as periferias existenciais
nos ajudando a ver, compadecer e cuidar de realidades como a depressão,
o suicídio, o aborto, a vida
dos pobres, a situação das
pessoas que se encontram
no campo onde ainda
existem muitos conflitos”,
sublinha o presbítero.
Texto-base da CF
Para colaborar com
as reflexões, a editora da
CNBB, a Edições CNBB,
lançou um texto-base que
convida a um olhar que se
eleva para Deus, no mais
profundo espírito quaresmal, e volta-se também
para os irmãos e irmãs,
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identificando a criação
como presente amoroso do
Pai. No texto, a presidência da CNBB afirma que a
Campanha será uma motivação para olhar transversalmente as diversas realidades, interpelando a todos ao respeito do sentido
que, na prática, se atribui à
vida, nas suas diversas dimensões: pessoal, comunitária, social e ecológica.
Padre Patrick explica
que tradicionalmente o
texto-base é estruturado a
partir do método ver, julgar e agir, mas, neste ano,
ele traz uma novidade. “A
novidade é que o método
é apresentado na perspectiva bíblica sinalizada pelo
lema ‘Viu, sentiu compaixão e cuidou dele’. O que
corresponde ao ver apresentamos com o ‘viu’ do
Samaritano; o julgar ao
“sentiu compaixão.” E, por
fim, o agir é apresentado
pela expressão “Cuidou
dele”. Além desses elementos uma outra novidade encontra-se logo no
início do texto, antes do
julgar. Aqui temos uma
proclamação da Palavra
de Deus. Uma reflexão
sobre o texto bíblico do
Bom Samaritano, ícone
da compaixão e do cuidado. Somos chamados a
lançar nosso olhar para a
sociedade como discípulos missionários de Jesus
Cristo motivados pela fé
no Deus da vida que nos
envia em missão”, disse.
O subsídio, disponível
para compra no site da
editora, além de oferecer
um panorama completo,
com todo o referencial
para que se possa viver,
difundir e praticar os preceitos desta edição da CF,
traz a letra do hino oficial,
a oração e o conceito da
arte do cartaz. Também
apresenta dados e orientações sobre o Fundo Nacional de Solidariedade
e o resultado integral das
coletas realizadas nas celebrações do Domingo de
Ramos, coleta da solidariedade.
Cartaz e hino
O acolher e ajudar do
bom Samaritano estão
presentes no cartaz e no

Comunhão e participação

hino da CF 2020. Padre
Patrick explica como nasceu a proposta deste cartaz. “No dia 24 de junho o
secretário geral da CNBB,
Dom Joel Amado, convocou uma reunião para
tratar da identidade visual
da CF 2020. Logo de início, quando apresentamos
o tema e lema, foi-se pensado: quem seria o ícone
do Bom Samaritano para
o tempo presente? Quem
viu, compadeceu e cuidou
da vida? Foram levantados
diversos nomes, sinal de
que a Igreja sempre esteve
empenhada no cuidado
para com a vida. Foram
lembradas de várias mulheres, santas mulheres,
que dedicaram-se por inteiro. Aí não teve como
negar a escolha quando
contemplamos a vida do
anjo Bom da Bahia. Santa
Dulce dos pobres! A escolha foi imediata e até neste
dia a Santa Sé não havia
divulgado a notícia da
canonização de Ir. Dulce.
Semanas depois, quando
soubemos das notícias,
ficamos imensamente alegres com esta boa notícia.
Daí o cartaz: Santa Dulce
cuida de todos onde eles

se encontram”, explica.
Segundo o presbítero, o
cartaz expressa esse cuidado na própria rua, sinal de
uma Igreja em saída. “Além
disso Santa Dulce cuida segurando a cruz de Cristo.
Lembramos o quanto ela
também sofreu, mas também com ela aprendemos
que vida doada é vida santificada”, acrescenta.
O hino da CF é de autoria do padre José Antônio de Oliveira, pároco da
paróquia São João Batista,
em Barão de Cocais. Ele
afirma que a proposta do
hino é facilitar a divulgação do tema da Campanha de forma poética
e agradável. “A melodia
deve ser convidativa e a
letra deve traduzir o objetivo da Campanha. Assim,
para este ano, a intenção
é mostrar que toda vida é
um Dom de Deus, seja humana, vegetal ou animal.
Por ser dom de Deus é sagrada, precisa ser respeitada e merece todo cuidado.
E todos somos responsáveis por isso. Não somos
donos, mas cuidadores
e guardiões. O refrão do
hino faz alusão ao lema
da CF 2020, que coloca

o “bom samaritano” do
Evangelho segundo Lucas
como referência daquele
que, diante de uma vida
ameaçada, vê, sente compaixão e cuida”, disse.
Gesto concreto
Além de reforçar compromissos, propor o conhecimento e o aprofundamento das realidades
em que a população está
inserida, uma coleta financeira, como gesto concreto, é realizada todos os
anos na CF.
Esta coleta é destinada
ao Fundo Nacional de Solidariedade e visa promover a fraternidade entre as
diversas regiões no intuito
de erradicar a vulnerabilidade e risco. Todo o processo acontece por meio
de edital que acolhe sugestões de projetos de todo o
país. O Fundo é composto
por 40% de toda arrecadação da Coleta Nacional
da Solidariedade, realizada em todas as dioceses,
paróquias e comunidades
durante o Domingo de
Ramos. Os outros 60% da
coleta permanecem em
suas dioceses de origem e
compõem o Fundo Dioce-
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sano de Solidariedade.
Na arquidiocese de
Mariana a coordenação
do Serviço da Caridade
é responsável por gerenciar e destinar o recurso
às diversas obras sociais.
Segundo o diácono Tánus
Henrique, supervisor das
obras sociais, através da
Fundação João XXIII o recurso é destinado ao amparo à criança e ao menor,
a coordenação e apoio ao
menor aprendiz. Através
da Fundação Marianense de Educação a Escola
Família
Agrícola-EFA,
Escola Jovem e Adulto-EJA, Grupo de integração
social-GIS, Comunidade
da Figueira, Comunidade
Terapêutica Bom Pastor,
Colégio Arquidiocesano,
Faculdade Dom Luciano Mendes. “Os recursos
são enviados de acordo
com suas previsões orçamentárias e, em caso de
solicitação extraordinária
e justificada, a liberação
do recurso deverá passar
pela aprovação do conselho econômico”, explica o
diácono Tanus. Neste ano,
a coleta será realizada no
Domingo de Ramos, dia 5
de abril.
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Formação
Tempo da Quaresma
Equipe arquidiocesana de Liturgia

Ensina o Vaticano II: “Ponham-se maior
realce, tanto na Liturgia como na catequese litúrgica, os dois aspectos característicos
do tempo quaresmal, que pretende, sobretudo através da recordação ou preparação
do Batismo e pela Penitência, preparar os
fiéis, que devem ouvir com mais frequência a Palavra de Deus e dedicar-se à oração
com mais insistência, para a celebração do
mistério pascal “(cf. SC 109).
O tempo quaresmal é o tempo litúrgico
de conversão estabelecido pela Igreja para
que nos preparemos para a grande festa da
Páscoa de Jesus Cristo. A quaresma tem início na quarta-feira de cinzas — instituída
há muito tempo na Igreja — e vai até a missa da Ceia do Senhor, com a qual se inicia
o tríduo Pascal. São 40 dias em que somos
convidados a viver o mistério de Jesus no
deserto, na oração pessoal e comunitária,
escutando a Palavra de Deus.
Devido ao seu caráter penitencial, o tempo da Quaresma, possui uma forte dimensão batismal. Para todos nós é tempo de
rever como estamos vivendo as promessas
de nosso Batismo, as quais renovamos solenemente na Vigília Pascal no Sábado Santo.
Para os catecúmenos (os adultos que se preparam para abraçar a fé da Igreja) o tempo da Quaresma é o tempo da preparação
próxima para a recepção dos Sacramentos
da Iniciação Cristã (batismo, eucaristia e
crisma) na Vigília Pascal.
Ao longo desse período, sobretudo na
liturgia do domingo, fazemos um esforço
para recuperar o ritmo da vida cristã, de
acordo com a nossa vocação de verdadeiros
filhos e filhas de Deus. Na Quaresma, Cristo nos convida a mudar de vida. A Igreja
nos convida a viver atitudes cristãs a fim de
que nos pareçamos mais com Jesus Cristo,
já que por ação do pecado, nos afastamos
de Deus. Por isso, a Quaresma é o tempo
especial do perdão e da reconciliação com
Deus e com os irmãos e irmãs. Nesse tempo
litúrgico, aprendemos a conhecer e a apreciar a Cruz de Jesus e a tomar nossa cruz
com alegria para alcançar a glória da ressurreição.
Domingos da Quaresma
São cinco os domingos do tempo quaresmal, que têm formulário próprio, previsto no Missal Romano, com um ciclo das
leituras distribuídos em três anos: A, B e C.
Nos domingos da Quaresma não se
canta o hino do Glória e na aclamação ao
Evangelho não se canta o Aleluia. O versículo antes do evangelho é acompanhado
de uma aclamação a Cristo Senhor. Omite-se o Aleluia também nos outros cantos da
missa por ser um tempo de profundo recolhimento. Aos domingos, faz-se sempre
a profissão de fé, o credo. A cor litúrgica do
tempo da Quaresma é o roxo, sinal de penitência e humildade. No quarto domingo
(laetare) pode ser usada a cor rósea, antecipando a alegria da ressurreição.

VII Domingo do Tempo Comum
Mt 5,38-48
Jesus lembra a lei da retribuição equitativa, olho por
olho e dente por dente, para propor uma nova justiça,
mostra que a força do amor solidário é capaz de interromper toda forma de violência. Indica ações capazes
de afirmar a dignidade e a igualdade, não a submissão
passiva diante de situações opressoras. Manifesta também solidariedade ao necessitado, ao pobre que chega
a penhorar até o próprio manto. Jesus com suas palavras e ações misericordiosas, revela a plenitude da lei.
Evocando a ‘’Lei da Santidade” Ele apresenta a regra
fundamental: sede perfeitos como o vosso Pai celeste é
perfeito. A imitação de Deus, na sua perfeição ou santidade, concretiza-se no amor manifestado também ao
inimigo. Trata-se de um amor gratuito e desinteressado, que supera restrição a religião e a raça. O amor
leva a superar o espírito de hostilidade, de vingança, de
ódio e do rancor para construir, assim, a fraternidade.
Sentido litúrgico
Deus Pai nos oferece o sol de sua bondade para que
possamos construir um mundo novo, onde reina o amor
fraterno e o perdão. Como discípulos(as) de Cristo somos chamados a manifestar em nossa vida a perfeição
de Deus expressa no amor a toda humanidade.
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I Domingo da Quaresma
Mt 4,1-11

Neste primeiro Domingo da Quaresma, a liturgia
da Palavra apresenta Jesus sendo tentado no deserto,
caminhada que marca o início da sua vida pública.
Por um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo
e com ele a morte. Jesus Cristo é o novo Adão que,
fazendo-se humano, viveu a obediência e trouxe, pelo
dom da graça de Deus, a justificação que dá a vida (cf.
Rm 5, 12-19). A desobediência de Adão gera egoísmo,
sofrimento e morte; a obediência de Cristo, contudo,
nos leva à vida plena e à justiça. No Evangelho, Mateus
narra que, antes de iniciar seu próprio caminho evangelizador, Jesus se retira para o deserto. Esse período
retoma a caminhada do povo de Israel e convida-nos
à conversão e ao enfrentamento de toda tentação que
fere a vida e nos afasta da graça divina. Nesse tempo
devemos “progredir no conhecimento de Jesus Cristo
e corresponder a seu amor por uma vida santa” (Oração da Coleta).
Sentido litúrgico
A liturgia do 1° Domingo da Quaresma nos convida à conversão e à mudança de vida, renunciando ao
pecado e às tentações mundanas. Convertendo-nos ao
Evangelho renovamos o desejo e o compromisso de
permanecer fiel à Palavra de Deus.
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II Domingo d

“E Jesus transfigurou-se diante
resplandeceu como o sol, e as sua
ram brancas como a luz. (Mt 17,2)
go Pedro, Tiago e João para uma a
sus ensina aos seus seguidores que
ali realizada deve também ser lev
transformando a todos ao seu red
Luz resplandecente mostre o cami
e da vida em Cristo.

Sentido litúrgico
A liturgia do segundo Domin
nos leva a refletir que a transfigura
figuração da Glória do Senhor res
chamados a escutar e a seguir as pa
Filho muito amado, a fim de que a
festações de Deus em nossas vidas
para nossa fé, alimento para nossa
taleza para nossa missão cristã.

celebrar! 15/3
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III Domingo da Quaresma
Jo 4,5-42

“Quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede” (Jo 4, 14). Na beira do poço de
Sicar, Jesus se encontra com a Samaritana. Encontro que anuncia o plano Salvífico de Deus realizado
em Jesus, a verdadeira Fonte de onde emana a Vida.
O testemunho da Mulher samaritana desperta em
seus concidadãos o desejo de fazer a experiência de
fé com o Messias e a reconhecer Nele a esperança
concretizada de Salvação.
Sentido litúrgico
A Liturgia da Palavra neste terceiro Domingo da
Quaresma reafirma que nosso Deus está sempre
presente ao longo da nossa peregrinação terrestre.
Só Ele nos oferece um horizonte de vida eterna,
perfeita realização e a beatitude (vida feliz). Quem
acolhe Jesus, o Messias, torna-se nova pessoa, que
vive do Espírito e busca a vida eterna.
ILUSTRAÇÃO: DIÁCONO BRUNO ANDRADE
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mingo da Quresma
Mt 17,1-9

se diante deles; o seu rosto
l, e as suas vestes se torna(Mt 17,2)”. Ao levar consiara uma alta montanha, Jedores que a transfiguração
ém ser levada para a vida,
o seu redor, a fim de que a
re o caminho da conversão

o Domingo da Quaresma,
ransfiguração foi uma preenhor ressuscitado. Somos
eguir as palavras de Jesus, o
m de que as inúmeras manissas vidas sirvam de ânimo
para nossa esperança e forcristã.
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IV Domingo da Quaresma
Jo 9,1-41
“Eu creio, Senhor” (Jo 9, 38) é a expressão que
aquele homem, outrora cego, exclamou após o seu
encontro com Jesus. Reconhecer Jesus como Senhor, Messias, é sair da margem – as trevas – e ir
para comunhão com Deus, Luz da vida. É preciso,
contudo, não termos medo de testemunhar as verdades de nossa fé, tantas vezes desafiada pela incredulidade do mundo. Paulo convida os cristãos de
Éfeso e a todos nós, hoje, a darmos testemunhos da
Luz, pois o seu fruto chama-se: bondade, justiça e
verdade (cf. Ef 5,9).
Sentido Litúrgico
Ao nos aproximarmos da Páscoa da Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, celebrando o
quarto domingo da Quaresma (Laetare), nossos
corações se enchem de Alegria por saber que Ele,
Luz do mundo, nos retira das Trevas e nos leva à
Glória de seu Reino. Assumir a proposta de Cristo
é viver na liberdade que nos conduz à Vida Plena.

|
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Liturgia
A música e o canto litúrgico
na Liturgia Eucarística
Maria do Perpétudo Socorro
Equipe arquidiocesana de Animação Litúrgica
Região Norte

Apresentação das oferendas
Nesta parte da missa, conhecida como ofertório,
são levados ao altar o pão e o vinho que se converterão no Corpo e Sangue de Cristo.
O rito se faz em três momentos:
a) Preparação do altar:
“Em primeiro lugar prepara-se o altar ou a mesa do
Senhor, que é o centro de toda liturgia eucarística, colocando-se nele o corporal, o purificatório, o cálice e o missal, a não ser que se prepare na credência” (IGMR 73).
b) Procissão das oferendas:
Neste momento, trazem-se os dons do pão e do vinho em forma de procissão.
c) Apresentação dos dons:
O pão e o vinho são colocados no altar pelo sacerdote, que profere a breve oração de louvor. Durante o
rito da procissão das oferendas, o canto é facultativo.
Se não há o canto, no momento da apresentação do
pão e do vinho o sacerdote profere em voz alta as fórmulas de ação de graças: “Bendito sejais, Senhor, Deus
do universo...” , às quais o povo aclama também em
voz alta: “Bendito seja Deus para sempre”.
Se houver canto, o mesmo pode acompanhar os
dois primeiros momentos do rito e cessar no terceiro
momento, quando se reza a ação de graças. O canto
pode fazer parte do rito das oferendas, mesmo não
havendo a procissão dos dons, e deve ser concluído
quando o sacerdote termina de lavar as mãos ao lado
do altar, rito que exprime o seu desejo de purificação
interior. O canto da apresentação das oferendas deve
favorecer o espírito de alegria, generosidade, partilha
e união.
Prefácio da Oração Eucarística
O Prefácio é o hino de abertura da Oração Eucarística e varia segundo o tempo litúrgico. Existem inúmeros prefácios, abordando os mais diversos temas. O
sacerdote inicia o diálogo com a assembleia, que pode
ser cantado ou recitado: “O Senhor esteja convosco”...
“Ele está no meio de nós.”...
Após o diálogo introdutório, o prefácio introduz a
assembléia na grande Ação de graças a Deus pela criação e pela salvação, realizada em Jesus Cristo. Lembramos que o Prefácio é cantado ou recitado somente
pelo sacerdote.
O Santo
É o hino que conclui o prefácio da Oração Eucarística, recitado ou cantado pelo sacerdote e por toda a assembleia. O texto é de origem bíblica (Is 6,3 e Mt 21, 9).
O Santo é expressão vibrante de alegria e júbilo. Nesta solene aclamação, todos os anjos e santos do céu ,
a Igreja padecente e a Igreja peregrina unem suas vozes num grande concerto para aclamar a santidade de
Deus.
O momento ritual é festivo, por isso convém que
seja cantado com entusiasmo, em melodia vibrante
e plena que convença e traduza a riqueza bíblica do
texto.
“Por este canto pertencer à comunidade toda,
eventuais arranjos de vozes para o coro nunca impeçam a participação do povo, mas antes a favoreçam e
a reforcem” (cf. A música litúrgica no Brasil - Estudos
da CNBB 79).
É importante que seja proclamado o texto integral,
é parte fixa da missa, por isso o Santo não deve ser alterado ou substituído por outras versões ou paráfrases
que não correspondam à aclamação bíblica original.
Quanto mais fiel for ao texto original bíblico, mais litúrgico e adequado será o “Santo” na celebração.
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Movimento Shalom na Arquidiocese
Mara Aquino

Presidente do Secretariado
do Movimento Shalom
da Arquidiocese de Mariana

Shalom é uma saudação aramaica de paz,
que também denota integridade ou perfeição.
Todavia, não é apenas
uma paz que significa ausência de guerra,
senão, no seu significado mais genuíno,
uma paz espiritual que
é presença no ser humano da graça divina.
Assim, todo shalonita
trás shalom dentro do
seu próprio ser, uma
vez que o ser humano
é a habitação onde reside o Deus da paz. A
história do Movimento Shalom está ligada
diretamente à história
dos movimentos de
juventude no Brasil na
década de 1960. Teve
influência, sobretudo,

dos Cursilhos de Cristandade, TLC (Treinamento de Lideranças
Cristãs), Ação Cristã e
do Concílio Vaticano
II.
Este
Movimento
chegou à Arquidiocese
de Mariana em meados da década de 70 e,
desde então, procura
caminhar em comunhão com a Igreja local,
e assim, participam do
Movimento Shalom as
cidades que compõem
a Arquidiocese de Mariana e outras Arquidioceses como São João
del Rei, Belo Horizonte, Caratinga e Juiz de
Fora. Além de jovens
leigos, destacaram-se
três importantes religiosos,
responsáveis
pela fundação do Movimento, são eles: padre José Fernandes de
Oliveira S.C.J (padre

Zezinho, o cantor), padre Silvino Kunz S.C.J
e o jovem seminarista,
Murilo Krieger S.C.J,
atualmente
arcebispo de São Salvador da
Bahia. Os eventos oficiais do movimento
são: a escola de formação, a jornada de shalom que acontecem na
cidade de Congonhas-MG e o reencontro
que acontece em cidades
participantes
do movimento. Até o
momento, foram realizadas 24 escolas de
formação, 38 jornadas
e 20 reencontros.
Assim como o patrono São João Batista, o shalonita é aquele
que está atento à voz
do Senhor, a servi-lo
preparando o caminho
e abrindo as veredas
por onde o Cristo deve
passar. O carisma do

movimento é formar
lideranças cristãs propiciando aos jovens
uma verdadeira experiência de fé no encontro com a pessoa
de Jesus Cristo e seu
evangelho, a partir de
vivências que procuram integrar o jovem
à comunidade eclesial
seguindo o mandato
do Senhor: “Vós sois o
sal da terra e a luz do
mundo. Que as vossas
obras glorifiquem o Pai
que está nos céus (Mt
5, 13-16)”.
Fonte: GONÇALVES,
Werbert Cirilo. MOVIMENTO SHALOM:
um jardim sagrado
atrás da porta estreita.
Belo Horizonte: Crivo
Editorial, 2018. P.120.

Espiritualidade Vicentina
São Vicente de Paulo envolveu o mundo numa rede de caridade - seguindo o Cristo, evangelizador dos Pobres, identificando-se com Ele em sua relação com o Pai e com os Pobres:
“Jesus Cristo é a regra da missão”.
Pe. Adilson L.
Umbelino Couto

Diretor da Comunidade
Vocacional (GOV)

Para falar da espiritualidade vicentina,
apresentaremos, ainda
que, resumidamente,
um pouco da vida do
protagonista deste itinerário espiritual: São
Vicente de Paulo. Este
santo é muito conhecido de todos nós. Vicente de Paulo, nascido
em 24 de abril de 1581,
era filho de camponeses e permaneceu fiel à
sua origem. De uma família numerosa e cristã, adquiriu as virtudes
“da gente do campo”, o
sentido do trabalho, a
atenção aos pequenos e
às pequenas coisas, a fé
que estrutura sua vida,

e também tem acesso
à cultura e a formação para o sacerdócio:
Vicente foi ordenado
em 23 de setembro de
1600. Depois de anos
procurando um “honesto rendimento”, ele
vai para Paris (1608).
Deu-se a Deus e Deus
o deu aos pobres. Foi a
partir de 1613 que a sua
vida tomou um rumo
decisivo: Vicente foi
nomeado preceptor da
família de Gondi.
Dois acontecimentos foram determinantes em 1617. Durante
o inverno em Gannes,
em Oise, Vicente atendeu a confissão de um
camponês. Descobriu
a pobreza espiritual do
campo e a ignorância
do Clero: “os pobres do
campo”. Impulsionado
pela Senhora de Gon-

di, iniciou-se a missão.
Em 1625, instituiu graças ao financiamento
dos Gondi, a Congregação da Missão para
a evangelização dos
povos e a formação
do clero. Já durante o
verão daquele ano de
1617, em agosto, como
pároco de Châtillon-les-Dombes, encontrou os pobres e mobilizou os Leigos para ir
em seu socorro: nasceu
a Confraria da Caridade (inspiração para
a futura Sociedade
São Vicente de Paulo).
Ele mesmo escreveu
seu regulamento. De
Châtillon vão nascer
as Senhoras da Caridade e, em 1633, graças
a Luísa de Marillac, a
Companhia das Filhas
da Caridade.
Por meio desta breve

recordação histórica,
pode-se ver a riqueza
extraordinária do carisma e a espiritualidade vicentina, isto é,
o serviço aos Pobres,
que deve ser preferido
a todas as coisas e nunca adiado em virtude
de outras coisas. Nos
vários ramos, movimentos, associações e
congregações fundados por São Vicente ou
animados a segui-lo,
por inspiração de seus
continuadores, todos
nós temos aqui uma
clara
demonstração
de como o Espírito de
Deus, que suscitou São
Vicente para o serviço
dos pobres, continua
agindo na Igreja, em
benefício dos mais necessitados. O carisma
continua vivo e frutifica em todo o mundo.
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Opinião
A Campanha
da Fraternidade
colabora com a missão
Pe. Luiz Faustino dos Santos
Granada, Abre Campo MG

A partir de 1964, a cada ano, a Campanha da Fraternidade (CF) vem colaborando na missão da Igreja. A missão
é permanente e é de todos, para todos
os povos de todos os lugares.
O tema deste ano, como aconteceu
nos anos anteriores, é de suma importância para o momento histórico da
sociedade brasileira: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34). E
o lema está em perfeita sintonia com
o tema: “Fraternidade e Vida: Dom e
Compromisso”.
A missão é de Deus. E Deus tem
uma Igreja para realizar a missão,
evangelizar, “para que todos tenham
vida em plenitude”. Pois, evangelizar é
apresentar à sociedade Jesus Cristo, o
caminho que leva ao Pai, a verdade que
liberta e a vida em plenitude.
Ao apresentar esse tema à sociedade
brasileira, a CF atende e colabora na
missão, que tem por objetivo evangelizar, cuidar. E é bem isto que fazem
as pastorais específicas: cuidam das
crianças carentes (pastoral da criança);
cuidam de crianças, adolescentes, jovens e adultos (catequese); cuidam dos
Jovens (pastoral da juventude); cuidam
da família (pastoral familiar); cuidam
da Igreja, família de Deus (pastoral do
dízimo); cuidam das famílias com a
catequese batismal (pastoral do batismo), cuidam dos enfermos (pastoral
da saúde); etc. É assim que leigos e leigas cumprem sua missão como “sal e
luz no mundo” (cf. Mt 5,13-16).
“Se nós entendermos que a função
da campanha é o papel que ela pode
desempenhar na vida do agente de
pastoral, nós podemos fazer um grande trabalho de humanização” (Mônica
Pimentel).
A Fraternidade é um compromisso assumido na vida, dom de Deus. A
vida é um compromisso com a fraternidade, dom de Deus. Todos somos
necessitados de cuidados, por isso,
todos devemos nos tornar cuidadores
uns dos outros. Neste tempo quaresmal, a Igreja nos mostra que “o caminho é a justiça e a conversão” (Hino
oficial da CF).
A CF deve entrar no planejamento
pastoral nos vários níveis. Isto porque
uma evangelização fiel ao projeto de
Jesus (cf. Lc 4,18-19), promove integralmente a pessoa e globaliza o amor.
O objetivo geral sintetiza: A CF
quer “conscientizar, à luz da Palavra
de Deus, para o sentido da vida como
Dom e Compromisso, que se traduz
em relação de mútuo cuidado entre as
pessoas, na família, na sociedade e no
planeta, nossa Casa Comum”.
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Igreja doméstica

Mons. Luiz Antônio Reis Costa
Vigário Geral da Arquidiocese
de Mariana
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Neste ano pastoral dedicado à
família existe uma expressão que
merece ser redescoberta. É o termo
Igreja doméstica empregado como
designação da família cristã. Cabe
ao Concílio Vaticano II (1962 –
1965) o mérito de ter realçado essa
feliz caracterização da comunidade familiar (LG 11). Fez isso não
criando uma absoluta novidade,
mas resgatando uma experiência
testemunhada no Novo Testamento: a Igreja que se reunia nas casas,
a fé que era vivida e celebrada em
família (At 2,46; Rm 16,5; Cl 4,15;
Fl 1,2). Inspirado por essa referência bíblica, já no século IV exortava São João Crisóstomo: “faz da
tua casa uma Igreja”.
Podemos nos perguntar como
uma família se converte em Igreja doméstica. A resposta passa
por vários caminhos. Um deles é
o dos relacionamentos que se dão
em família. Dessa forma, o relacionamento conjugal, a convivência
entre pais e filhos, a interação dos
irmãos entre si e dos demais familiares oferecem a oportunidade de
realizar uma nova e fundamental
experiência do ser cristão. A Sagrada Escritura apresenta orientações
muito claras sobre a vida prática
da Igreja doméstica (Por exemplo:
Eclo 3-17; Cl 3, 12-21),.
Na Igreja doméstica ocupa um
lugar especial a união entre esposo
e esposa. Tal união é um sinal da
união entre Cristo e sua Igreja. No
amor recíproco de homem e mulher se vislumbra a totalidade do
amor de Cristo (Ef 5, 31-32). Muitos casais ainda não se conscientizaram de que a primeira noção
que seus filhos terão sobre o que
realmente é o amor, o respeito e a
fidelidade virá justamente daquilo
que esses mesmos filhos observarem em seus próprios pais. Por este
motivo se afirma que a célula fundadora da Igreja doméstica é constituída pelos esposos.
“Essa Igreja doméstica está convidada ao diálogo com o Senhor,

mediante a vida sacramental, o
oferecimento da própria vida e oração” (Familiaris Consortio 55). Outro caminho fundamental da Igreja
doméstica é o da espiritualidade, da
fé vivida e compartilhada no lar. A
importante realidade do sacerdócio batismal se realiza maravilhosamente nesse ambiente familiar.
O Papa Francisco na exortação
apostólica Amoris Laetitia dedicou
um capítulo inteiro (o capítulo 9) à
espiritualidade conjugal e familiar.
Nesse ponto nos encontramos
diante de um grande desafio que é
o de ajudar as famílias a recuperar
e aprofundar a sua espiritualidade específica. Isso é um elemento
fundamental pois os primeiríssimos passos da iniciação cristã
devem ser dados no círculo das
relações familiares. É interessante esse pronunciamento do Papa
Francisco: "a fé não é transmitida
somente com palavras, mas com
gestos, olhares, carinhos, como os
de nossas mães, de nossas avós;
com o sabor das coisas que aprendemos em casa, de maneira simples e genuína (...). “ao crescer, não
te esqueças da tua mãe e da tua avó
e daquela fé simples, mas robusta,
que as caracterizava e lhes dava
força e constância para prosseguir e não cruzar os braços. É um
convite a agradecer e reabilitar a

generosidade, a coragem, a gratuidade duma fé «caseira», que passa
despercebida, mas pouco a pouco
constrói o Reino de Deus”.
E conclui o Papa com um belo
testemunho pessoal:
“Tive a graça de crescer numa
família onde se vivia a fé de forma
simples e concreta; mas foi sobretudo a minha avó, mãe do meu
pai, que marcou o meu caminho
de fé. Era uma mulher que nos explicava, falava de Jesus, ensinava
o Catecismo. Lembro-me sempre
que, na Sexta-Feira Santa, ela nos
levava à noite à procissão de velas;
no final desta procissão, passava o
«Cristo morto», e a avó fazia-nos
– a nós crianças – ajoelhar e dizia-nos: «Olhai! Morreu, mas amanhã ressuscita». Recebi o primeiro
anúncio cristão precisamente desta mulher, da minha avó! Tudo isto
é muito belo! O primeiro anúncio
em casa, com a família! (...) Ó vós
todas, mães e avós que estais aqui,
pensai nisto! A transmissão da fé!
É que Deus coloca ao nosso lado
pessoas que nos ajudam no nosso
caminho de fé. Não encontramos a
fé no indefinido, não! Mas há sempre uma pessoa que prega, que nos
diz quem é Jesus, nos transmite a
fé, nos dá o primeiro anúncio. E
assim foi a primeira experiência
de fé que eu tive”.

"

REPRODUÇÃO

Essa Igreja
doméstica está
convidada ao diálogo com o Senhor,
mediante a vida sacramental, o oferecimento da própria
vida e oração”
Para Reﬂetir

com seu grupo ou
equipe pastoral

1- Inspirados pelo testemunho dado pelo Papa
Francisco, recorde como
vocês receberam a fé cristã através da família.
2- Como podemos
ajudar nossas famílias a
se tornarem verdadeiras
Igrejas domésticas?

Notícias
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Visão pastoral
O papa Francisco e o
itinerário pastoral para
evangelizar as famílias
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Região Norte:
a primaz arquidiocesana

Pe. Edmar José da Silva
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

No artigo anterior, foram elencados alguns fatores culturais e sociais que repercutem diretamente na vida das famílias.
Dando sequência, apresento três fatores
religiosos de grande incidência na vida familiar: o secularismo, a solidão e a dificuldade para “apresentar o matrimônio mais
como um caminho dinâmico de crescimento e realização do que como um fardo
a carregar a vida inteira”.
Diante desta realidade complexa e desafiadora, o que fazer? Quais perspectivas
pastorais a Igreja deve assumir? A Exortação apostólica pós- sinodal do Papa Francisco Amoris Laetitia — sobre o amor na
Família, mostra que o desafio maior para
a Igreja é continuar propondo o ideal bíblico-cristão de família, sem desconsiderar as situações concretas das pessoas que,
muitas vezes, sofrem por causa das opções
feitas. “Embora não cesse jamais de propor
a perfeição e convidar a uma resposta mais
plena a Deus, a igreja deve acompanhar,
com atenção e solicitude, os seus filhos
mais frágeis, marcados pelo amor ferido
e extraviado, dando-lhes de novo confiança e esperança, como luz do farol de um
porto ou de uma tocha acesa no meio da
tempestade” (AL 291). Portanto, o primeiro critério pastoral deve ser este: evitar os
extremismos (rigorismo ou laxismo) que
aparecem frequentemente nos debates sobre a realidade do matrimônio e da família
hoje.
Além disso, na Exortação pastoral sobre
a família, o Papa usa três verbos para indiciar o caminho pastoral e evangelizador
que deve ser trilhado pela Igreja diante da
realidade familiar atual. São eles: acompanhar, discernir e integrar. Assim afirma o
Papa sobre o modo correto de acompanhar:
“É preciso evitar juízos que não levam em
consideração a complexidade das diversas
situações e é necessário prestar atenção ao
modo como as pessoas vivem e sofrem por
causa da sua condição” (AL 296). Sobre
o discernimento: “O discernimento deve
ajudar a encontrar os caminhos possíveis
de resposta a Deus e de crescimento no
meio dos limites (...) Lembremo-nos de
que um pequeno passo, no meio de grandes limitações humanas, pode ser mais
agradável a Deus do que a vida externamente correta de quem transcorre os seus
dias sem enfrentar sérias dificuldades” (AL
nº 305). Sobre o integrar: “Trata-se de integrar a todos, deve-se ajudar cada um a encontrar a sua própria maneira de participar
na comunidade eclesial, para que se sinta
objeto de uma misericórdia imerecida, incondicioinal e gratuita. Ninguém pode ser
condenado para sempre, porque esta não é
a lógica do Evangelho” (AL 297).

BRUNA SUDÁRIO

Com 22 paróquias, uma
reitoria e um curato, a Região Pastoral Mariana Norte
é a sede do arcebispado. Além
de Mariana, berço da arquidiocese, a região conta com
os municípios de Barão de
Cocais, Catas Altas, Itabirito,
Ouro Preto e Santa Bárbara.
Entre as marcas dessa região destacam-se instituições
que guardam um grande
acervo cultural, grandes obras
do barroco mineiro e a receptividade da população em
acolher. Outro ponto predominante na regional é a exploração mineral em várias cidades, o que já gerou impactos
profundos nas pessoas e no
meio ambiente.
Segundo o vigário episcopal
da região, cônego Nedson Pereira, as características religiosas do regional são marcadas
pelo compromisso dos fiéis.
“Destacando o período da Semana Santa, onde se expressa,
na maioria desses municípios,
publicamente a fé cristã. As cidades são cobertas por tapetes
devocionais. Também é possível encontrar várias atrações
culturais como: congados,
banda de música”, disse.
Ao todo, a região conta com
o apoio de 40 padres diocesanos e 5 padres religiosos da
Congregação da Missão, que
servem às paróquias, casas de
formação do Seminário Arquidiocesano, Colégio Arqui-

"

diocesano e Cúria Metropolitana.
“No âmbito religioso, nossa
pastoral tem centrado esforços em trabalhar a comunhão
e a missão com iniciativas
voltadas para a organização e
bom funcionamento dos conselhos, empenho na formação
catequética em todas as etapas, investimento nos grupos
de reflexão, atenções pastorais

Entre as marcas
dessa região destacam-se instituições que guardam
um grande acervo
cultural, grandes
obras do barroco
mineiro e a receptividade da população em acolher".
voltadas para a juventude e a
família, para as celebrações,
sobretudo dos sacramentos,
para a formação bíblica, teológica e pastoral de leigos e
leigas, em uma Igreja ministerial, atenções pastorais também voltadas para a dimen-

são social da evangelização e
o compromisso em missionar
os grupos eclesiais, investindo
na acolhida e na missão aos
afastados”, disse cônego Nedson.
Na Região Norte é possível encontrar várias pastorais
e movimentos. Conselhos
pastorais e administrativos,
em todas as instâncias, as dimensões organizadas com
seus serviços como: catequese, liturgia, missões, Ceb’s,
Grupos de Reflexão, formação de leigos (as), promoção
social (obras sociais e fundações), vocação e ministérios,
ministérios leigos como da
comunhão, eucaristia, da esperança, da Palavra e da visitação; pastorais como do
batismo, carcerária, criança,
e menor, dízimo, família, pessoa idosa, juventude, saúde,
comunicação, afro-brasileira,
movimentos Eclesiais e Associações religiosas como Cursilho de Cristandade, Emaús,
Encontro de Casais com
Cristo, Revisão Matrimonial,
Movimento familiar Cristão,
Encontro de Jovens com Cristo (EJC), e Encontro de Adolescentes com Cristo (EAC),
Movimento Serra, Renovação
Carismática Católica, Debut
Cristão, Apostolado da Oração, Congregação Mariana,
Sagrada Face, Legião de Maria, Irmandades, Ordem terceiras, SSVP.

2
PAS
ORAL
|
Agosto
Arquidiocese
2018
de Mariana

Fevereiro de 2020 | Arquidiocese de Mariana

Giro de Notícias

| 11
3

Estudo, partilha e planejamento marcaram
o Dia D da Comunicação na Arquidiocese
Um dia de estudo, partilha e
planejamento, assim foi o Dia D
da Comunicação na arquidiocese. Esse evento foi realizado no
dia 1 de fevereiro nas foranias de
Barbacena, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Ponte Nova, Ouro
Preto e Viçosa. Simultaneamente,
os agentes da Pastoral da Comunicação (Pascom), que trabalham
com a comunicação nas paróquias, junto com os padres, refletiram sobre o papel da pastoral, e
como articulá-la nas paróquias e

foranias.
“Foi uma manhã proveitosa,
de muito trabalho e participação.
Pelos comentários das outras foranias foi possível perceber uma
realidade semelhante da Pascom
em nossas regiões”, ressaltou o
assessor arquidiocesano da Pascom, padre Edir Martins. Neste
encontro, cada forania escolheu
um representante que irá se reunir com a equipe arquidiocesana
da Pastoral da Comunicação no
mês de março.

BRUNA SUDÁRIO

Encontro de Mulheres será relizado em Carandaí
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O 6° Encontro Arquidiocesano de Mulheres será realizado
na cidade de Carandaí, na Região Sul. Agendado para os dias
6 e 7 de março, o encontro terá
como tema “Mulheres presença
forte na defesa da vida” e lema
“o meu desejo é a vida do meu
povo” (Est 7,3).
“Carandaí recebeu com alegria a notícia de sediar o 6°
Encontro de Mulheres. Participamos desde o primeiro e
sabemos quão importante ele é
para nossas vidas. Isto porque,
as ref lexões feitas nas mesas de

debates, nas oficinas ou grupos
de trabalho são assuntos diretamente ligados à nossa vida,
principalmente aos enfrentamentos que temos e que são
muitas vezes invisíveis para a
sociedade”, disse Leci Nascimento integrante da equipe de
organização.
As mulheres interessadas em
participar devem realizar a sua
inscrição até o dia 25 de fevereiro nos escritórios regionais.
Para colaborar com o encontro,
está sendo cobrado uma taxa de
R$20,00 das participantes.

BRUNA SUDÁRIO

BRUNA SUDÁRIO

Inscrições abertas para a Escola de Fé
Estão abertas as inscrições
para a Escola de Fé e Política
Dom Luciano Mendes de Almeida. Neste ano, a escola irá trabalhar com os temas “Fé e Política”,
“Sociedade do Bem Viver”, “Política e Sociedade” e “Organização
da Sociedade Civil” e terá cinco
módulos de duração, iniciando
sempre na sexta-feira e encerrando no domingo. Cada módulo
será realizado na Casa São José,

distrito de São José do Triunfo,
em Viçosa (MG).
Os interessados em participar
devem realizar a sua inscrição,
até o dia 1 de março, através do
e-mail: escoladomluciano@hotmail.com ou pelo Whatsapp (31)
99994-1369 com Silene Gonçalves. Será cobrada uma taxa de
inscrição de R$20,00 e cada módulo terá o valor de participação
de R$ 50,00.

LAFAIETE AGORA

Missa do Romeiro é realizada
todos os meses em Bacalhau

REPRODUÇÃO

No dia 15 de cada mês, às 17h,
é realizada a missa do romeiro no
Santuário do Bom Jesus do Bacalhau, em Piranga, na Região Pastoral Mariana Centro. As celebrações foram iniciadas em janeiro
de 2018 e, a cada mês, a participação vem aumentando.
“A participação é muito signi-

ficativa, sempre estamos com a
igreja cheia. Essa é uma oportunidade para as pessoas irem ao santuário sempre. Escolhemos o dia
15 para fazer uma referência ao
dia 15 de agosto, data que a nossa
comunidade celebra o Bom Jesus”,
destaca o pároco, padre Reginaldo
Coelho.
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Rosas
beleza e fonte de renda
O cultivo de rosas em cidades da Região Sul
mistura tradição com economia local

FOTOS: REPRODUÇÃO

Com cores, espinhos,
cheiro e beleza, as rosas
chamam a atenção em algumas cidades da Região
Pastoral Mariana Sul. Alfredo Vasconcelos, Antônio Carlos e Barbacena
estão entre elas e representam um importante pólo
na produção de rosas no
país. Esse costume das rosas é tão vivo na região que
em festas, feiras e procissões é possível perceber a
variedade.
Cidade das Rosas
Com seu clima ameno e
frio, a cidade de Barbacena
ficou conhecida nas décadas de 1970 e 1980 como a
“Cidade das Rosas”, devido

à produção e fornecimento de rosas de alto padrão.
Mas a produção das rosas
começou um pouco antes.
Na década de 40, centenas de imigrantes alemães e
italianos se mudaram para
a cidade. Os primeiros imigrantes começaram trabalhando nas lavouras das famílias tradicionais de Barbacena. Os alemães foram
os pioneiros na produção
de flores e rosas na cidade,
pois já tinham tradição e o
conhecimento das técnicas
necessárias desse cultivo.
As condições climáticas,
a altitude e a localização
privilegiada contribuíram
consideravelmente para o
cultivo das flores.

Apesar do título, a cidade de Alfredo de Vasconcelos é a que possui o maior
número de produtores de
rosas atualmente.
Fonte de renda
A produção de rosas
na região é uma atividade
agrícola que gera fonte de
renda para muitas famílias, colaborando assim
com a economia local.
“Muitas pessoas são empregadas na região. Sempre necessitamos de mão
de obra. Ela é uma fonte
de renda para muitas famílias”, explica o produtor
Gerson Viol. Produtor há
18 anos, ele ressalta seu
amor pelo trabalho. “É

um prazer muito grande
poder fazer o que eu gosto. Eu tiro o sustento da
minha família com a produção das rosas. Quando
acertamos naquilo que
gostamos de fazer, temos
uma vocação acertada
e somos pessoas felizes.
Posso dizer que sou uma
pessoa feliz trabalhando
com rosas”, disse.
A produção
Várias espécies de rosas
são cultivadas na região.
Não existe uma época certa
para plantar. Gerson explica que em qualquer época
do ano é possível plantar as
rosas. “Quando você planta, no mínimo é de 6 meses

para colher uma rosa boa,
com uma haste boa. Com
quatro meses você consegue colher uma haste mais
curta. Tudo depende da
variedade. Algumas saem
com 45 dias e tem variedade que demora até 100
dias, isso com um clima
bom. No tempo do frio elas
demoram mais”, afirma.
Ele destaca que a técnica especial para a produção é o amor. “O carinho,
o conhecer o que a planta
necessita e gosta, não tem
uma técnica mais elaborada. A rosa mesmo te ensina
como cortá-la, como podá-la. Ela vai falando com
a gente. Temos que prestar
atenção”, finaliza Gerson.
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