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Prezado (a) leitor(a), vale a pena recordarmos 
o que nos apresenta o documento de Aparecida: 
“Conhecer a Jesus Cristo pela fé é nossa alegria; 
segui-lo é uma graça, e transmitir este tesouro aos 
demais é uma tarefa que o Senhor, ao nos chamar 
e nos eleger, nos confiou” (DAp 18). Estas pala-
vras, da Assembleia Latino-americana e do Cari-
be, expressam bem o objetivo do Jornal Pastoral, 
que há quase 30 anos vem fazendo com que seus 
leitores possam conhecer um pouco mais sobre 
Jesus e ao mesmo tempo, pela formação ofereci-
da, anunciá-lo. 

Nesta edição continuamos a reflexão sobre a 
família, prioridade da Arquidiocese para este ano 
de 2020. Quem nos ajuda a refletir bem sobre este 
grande projeto de Deus, “a família” é o Vigário 
Geral de nossa Arquidiocese, mons. Luiz Antô-
nio.

Recordando o dia 8 de março, Dia Internacio-
nal da Mulher, apresentamos uma grande refle-
xão sobre o papel da mulher em meio à sociedade 
e à Igreja. Sobre este tema, vale lembrar a carta 
do papa São João Paulo II, com data do dia 29 de 
junho de 1995, dirigida às mulheres exortando a 
necessidade do debate sobre a Mulher “tendo em 
conta não somente as mulheres grandes e famo-
sas, do passado ou nossas contemporâneas, mas 
também as mulheres simples, que exprimem o 
seu talento feminino com o serviço aos outros na 
normalidade do quotidiano. De fato, é no doar-
-se aos outros na vida de cada dia, que a mulher 
encontra a profunda vocação da própria vida, ela 
que talvez mais que o próprio homem vê o ho-
mem, porque o vê com o coração”. Para não cair 
no esquecimento ou até mesmo passar em branco 
esta data tão importante dedicamos, nesta edição, 
um carinho e homenagem especial às mulheres 
que fazem com que a fé seja conhecida nas terras 
de nossa Arquidiocese. 

Há pouco, o papa Francisco lançou a Exortação 
Pós-Sinodal “Querida Amazônia”, muito aguar-
dada por todos nós. E para falar sobre esta exor-
tação, o Jornal Pastoral foi atrás de quem entende 
do assunto. Em nossa entrevista, Roberto Mal-
vezzi, que é teólogo e membro da Rede Eclesial 
Pan Amazônica (Repam), nos esclarece os pontos 
principais e nos dá a chave de leitura para com-
preendermos bem o sínodo para a Amazônia.   

Certos de que estamos trilhando o caminho de 
Deus, desejamos a todos uma excelente leitura e 
um aprofundamento perfeito no conhecimentos 
das verdades da fé. 

2

Expediente

Amados leitores, quando falamos de caridade 
pastoral, zelo pastoral, solicitude para com as Pa-
róquias, Comunidades e todas as formas de ação 
eclesial, estamos falando de antecipação no cui-
dado para com todos. Isso, evidentemente, com-
preende o cuidado com o precioso dom da vida de 
todos os nossos irmãos e irmãs, sobretudo quando 
estes  se veem  expostos a riscos que ameaçam sua 
integridade e seu bem estar. A rápida expansão 
do Covid-19 nos levou a adotar algumas medidas 
indicadas pelas autoridades competentes, deter-
minadas por decretos dos prefeitos municipais e 
principalmente hauridas da longa experiência da 
Igreja. O objetivo é evitar ou diminuir radical-
mente a propagação dessa enfermidade contagio-
sa, inclusive por ocasião das nossas celebrações 
litúrgicas e atividades pastorais. É uma exigência 
do amor ao próximo e uma responsabilidade ci-
dadã prevenir-se do contágio nesses momentos. 
As novas orientações ampliam aquelas dadas no 
dia 29 de fevereiro.

Exorto a todos os fiéis para que, como regra 
geral, sigam as determinações emanadas pelas 
autoridades sanitárias. Envolvamos com especial 
cuidado a vida daqueles que formam os grupos 
de risco, sobretudo idosos, os enfermos e os mais 
pobres. Façamos nesses tempos inusitados uma 
nova e aprofundada experiência de fé. Nesse sen-
tido, reflitamos sobre alguns aspectos das novas 
orientações a partir de uma perspectiva pastoral.

Celebrações litúrgicas: estão suspensas as cele-
brações públicas e comunitárias da Santa Missa 
até ser superada a fase crítica dessa pandemia. 
Todavia os sacerdotes continuarão celebrando 
diariamente a Eucaristia e rezando pelo Povo de 
Deus confiado ao seu zelo pastoral. Ainda que 
não possamos reunir todos fisicamente, conti-
nuamos sendo comunidade, paróquia, Igreja de 
Cristo. Os fiéis da Arquidiocese de Mariana es-
tão dispensados da participação na Celebração 
Eucarística dos domingos e dias de preceito. No 
atual contexto a Santa Missa poderá ser acompa-
nhada através do rádio, televisão ou internet. A 
comunhão espiritual é uma prática tradicional 
da Igreja que devemos recuperar nessa desafiante 
circunstância e pode ser ocasião de santificação e 
maior unidade eclesial.  Indicações referentes aos 
outros sacramentos também se encontram nas 
novas orientações.

Redescobrir e valorizar a oração em família: 
as vicissitudes do momento presente também 
são portadoras de oportunidades. Uma delas é o 
resgate da identidade da família como Igreja do-
méstica através da oração no lar. A leitura orante 
da Bíblia e a recitação do Terço são meios eficazes 
para a consecução desse fim. A interrupção da ca-
tequese é estímulo para que os pais experimentem 
a alegria de partilhar a fé com os seus próprios 
filhos.

Atividades pastorais: estão suspensos - até nova 
determinação — os encontros, retiros, reuniões e 
eventos nas paróquias, foranias, regiões e Arqui-
diocese. Igualmente se pede que as pastorais, mo-
vimentos e associações eclesiais suspendam pos-
síveis encontros previstos. Também está suspensa 
a atividade catequética em todas as suas fases. Tal 
interrupção pode se tornar fecunda se dela nos 
valermos para aprofundar nossa vida espiritual, 
estudar em particular os documentos da Igreja e 

textos específicos e refletir mais demoradamente 
sobre a nossa ação pastoral.

Serviço da Caridade: as iniciativas eclesiais que 
atendem e socorrem as pessoas mais pobres devem 
prosseguir o seu atendimento, adaptando-o às no-
vas circunstâncias. Observem e façam observar as 
orientações sanitárias de acordo com cada ativida-
de. Especial atenção merecem os membros mais 
pobres e abandonados de nossas comunidades que, 
na presente situação, não podem ser tratados com 
indiferença e descaso. É um período onde as difi-
culdades e privações atingem a todos, mas princi-
palmente aqueles que são os membros mais vul-
neráveis da nossa sociedade e que, justamente por 
isso, merecem os nossos melhores cuidados. É pre-
ciso aguçar o olhar sobre a realidade que nos cerca, 
indagar como os mais pobres e abandonados estão 
enfrentando esse tempo de pandemia e oferecer o 
melhor do nosso compromisso solidário. Longe de 
nós o pecado da fria indiferença!

Não se esquecer dos pobres, dos solitários e dos 
abandonados: como autênticos discípulos de Cristo 
atuemos com responsabilidade e grande caridade, 
gerando novas formas de presença e de cuidado, 
particularmente com as pessoas pobres, solitárias 
ou abandonadas. Agora, mais do que nunca, pre-
cisamos renovar em nós a confiança em Deus e o 
dom da caridade.  Uma palavra de gratidão pelo 
trabalho abnegado exercido por tantos profissio-
nais da saúde e agentes de pastoral engajados nes-
sas iniciativas.

Cúria Metropolitana e outras instituições e servi-
ços: a Cúria Metropolitana e o Centros de Pastoral 
regionais ficarão fechados ao público e oferecerão o 
atendimento via telefone ou internet e observarão 
somente o expediente interno. A mesma conduta 
é indicada para o funcionamento das secretarias 
paroquiais. Museus, Arquivo Eclesiástico e Biblio-
tecas também seguirão o mesmo procedimento da 
Cúria Metropolitana. Nosso seminário suspendeu 
as aulas e atividades formativas e os seminaristas 
permanecerão junto aos seus familiares.

Templos sempre abertos: os templos da nossa 
Arquidiocese permanecerão abertos como um si-
nal de fé e esperança para todos e à disposição dos 
fiéis que desejem neles rezar, vivendo no silêncio e 
na confiança em Deus esse momento crítico. Evi-
dentemente trata-se da oração individual e não de 
eventos que aglomerem pessoas.

Exortação à oração perseverante e confiante: pe-
çamos a Deus que nos ajude a viver esse momen-
to crítico com um sentido profundamente cristão. 
Exortamos todo o Povo de Deus a orar fervorosa-
mente, confiando a Cristo a situação preocupante 
que atravessamos.  Rogamos em especial aos pres-
bíteros, que ofereçam a Santa Missa pela saúde do 
nosso povo e particularmente pela recuperação dos 
enfermos e proteção dos profissionais da área da 
saúde. Nessa mesma intenção também rezem a Li-
turgia das Horas os diáconos e as comunidades de 
vida consagrada. 

Contemplando o exemplo da Virgem Maria e de 
São José, padroeiros de nossa Arquidiocese, somos 
movidos a confiar cada vez mais no Senhor. É essa 
confiança que expulsa o medo e a angústia dos nos-
sos corações. Conforta-nos a presença de Jesus jun-
to à sua Igreja como o seu mais valioso amparo: “eis 
que estou convosco todos os dias, até a consumação 
dos tempos” (Mt 28,20).

Dom Airton José dos Santos
Arcebispo Metropolitano de Mariana

Arquidiocese de Mariana 
e o desafio do COVID - 19
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Pastoral: Em Querida 
Amazônia, o Papa Fran-
cisco apresenta quatro so-
nhos que a Amazônia ins-
pira nele: social, cultural, 
ecológico e eclesial. O que 
o Pontífice deseja com 
cada um desses sonhos?

Roberto Malvezzi: A lin-
guagem dos sonhos é mui-
to aberta. O próprio docu-
mento “Querida Amazô-
nia” foi escrito muito em 
linguagem poética, um 
caso raro nos documentos 
oficiais da Igreja, senão o 
único em dois mil anos. 
Então, como linguagem 
aberta, é possível muitas 
interpretações. Porém, há 
uma coerência interna. O 
sonho nesse caso é o que 
se deseja, o que se alme-
ja, o que está lá na frente, 
não está pronto, que preci-
sa ser feito, que precisa ser 
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construído. Então, onde há 
sonhos há desafios. Esses 
sonhos se colocam como 
quatro desafios para a 
Igreja da Amazônia. 

Pastoral: O senhor acre-
dita que a  Exortação 
Apostólica Querida Ama-
zônia responde e aponta 
caminhos para os desa-
fios vividos pela região 
Amazônica?

Roberto Malvezzi: Exa-
tamente. O documento 
aponta para um horizonte 
futuro, que deve ser bus-
cado, que não está pronto. 
Então, em vez de entregar 
uma receita pronta à Igre-
ja da Amazônia, Francisco 
entrega sonhos, que devem 
se concretizar pelas inicia-
tivas e criatividade da pró-
pria Igreja Amazônida. 

Querida

Pastoral: Como as pa-
róquias e comunidades 
podem trabalhar o docu-
mento?

Roberto Malvezzi: Vai ser 
— e já está sendo — um 
desafio. Mas, de forma ge-
ral, há uma tendência de 
devolver o Sínodo ao povo 
das comunidades através 
de seminários, reuniões 
nas bases, celebrações, li-
turgia, formação, etc. Mui-
tas dioceses e pastorais es-
tão tomando essas inicia-
tivas. Porém, Francisco já 
disse que o Instrumento de 
Trabalho e o Documento 
Final do Sínodo, decidido 
pelos padres sinodais, con-
tinuam de pé. Então, no 
sonho eclesial, muita gente 
acha que os bispos devem 
encaminhar ao Vaticano 
as reivindicações sobre o 
diaconato das mulheres 

e a ordenação de homens 
casados, que  permanecem 
válidas. O desafio é como 
isso vai ser entendido pelo 
Vaticano e como vai se ma-
terializar na prática.  

Pastoral: É possível afir-
mar que Querida Ama-
zônia vem completar 
reflexões que já estavam 
presentes na Encíclica 
Laudato Sì?

Roberto Malvezzi: Sim, 
mas muito mais, como 
já citei acima. Esses do-
cumentos são a aplicação 
prática da Laudato Si’ no 
contexto amazônico. Essas 
implicações práticas são 
altamente complexas, por-
que os conceitos e intui-
ções são importantes, mas, 
saber como fazer é muito 
mais complexo. Mas, Fran-
cisco já disse que não tem 

Amazônia

receitas. As igrejas locais 
têm que se reinventar, por 
estarem metidas na prática 
pastoral, no imediato e sa-
bem, melhor que ninguém, 
o que é necessário. 

Pastoral: Para o senhor, 
qual a principal reflexão 
Querida Amazônia deixa 
para os cristãos?

Roberto Malvezzi: A 
ousadia. Somos pessoas 
de sonhos poderosos, os 
maiores que poderiam ha-
ver, como a encarnação de 
Deus em nosso meio, a re-
denção da família humana 
e de toda a criação, a ple-
nitude da criação configu-
rada em metáfora na Nova 
Jerusalém. Então, Querida 
Amazônia vem jogar mais 
desafios e esperança nessa 
busca incessante pela ple-
nitude do Reino de Deus. 

DIVULGAÇÃO

O Papa Francisco publicou no mês de 
fevereiro  sua Exortação Apostólica 
“Querida Amazônia”, na qual expõe 

seus “sonhos para a Amazônia”. 
O documento é fruto do Sínodo para a 

Amazônia que foi realizado 
em outubro de 2019. 

Para conhecer mais sobre a exortação, 
o Pastoral de março conversou 

com o teólogo e membro 
da Rede Eclesial Pan Amazônica 

(Repam), Roberto Malvezzi

Em vez de entregar uma receita pronta à Igreja da Amazônia, 
Francisco entrega sonhos, que devem se concretizar pelas iniciativas e 

criatividade da própria Igreja Amazônida" 

"
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A Campanha da Fra-
ternidade 2020 trás em 
seu cartaz a santa Dulce 
dos Pobres, uma mulher 
que deixou seu exemplo 
de luta e santidade. Assim 
como ela, em todo o país 
inúmeras mulheres estão à 
serviço da Igreja, da socie-
dade e do próximo.

Na arquidiocese de Ma-
riana, a presença feminina 
nas pastorais, movimentos 
e conselhos é viva e au-

exemplo de fé e luta
Neste mês que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, o Pastoral 
apresenta algumas mulheres que são presença viva na arquidiocese 

menta cada vez mais. Para 
mostrar esse rosto femini-
no da arquidiocese, o Pas-
toral de março, mês que é 
celebrado o dia das mu-
lheres, apresenta algumas 
dessas personalidades.

Mulher na pastoral
Secretária regional da 

Região Centro, integrante 
da Pastoral da Comuni-
cação da Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição, em 

FOTOS: BRUNA SUDÁRIO

Piranga, participante do 
Grupo de Reflexão, cate-
quista e ministra da pala-
vra. Esses são alguns dos 
trabalhos desempenhando 
por Heloisa Maria Câma-
ra.

Para ela, a mulher vem 
conquistando o seu espa-
ço na Igreja e na socieda-
de. “A mulher tem todo 
um carisma especial com 
uma visão mais ampla e 
sensível das situações en-

contradas no dia a dia. Ela 
pode e deve ocupar todos 
os espaços e assim con-
tribuir muito para uma 
Igreja mais dinâmica e 
renovada que atinja mais 
pessoas. Deve ser protago-
nista numa sociedade tão 
excludente e discriminató-
ria, atuando com ternura e 
com seu jeito simples para 
bem do próximo e cresci-
mento da sociedade”, disse.

Heloisa destaca que o 

dia 8 de março significa 
um dia de luta pelos direi-
tos e de organização das 
mulheres para tentar mu-
dar a sociedade. “Assim 
como na história deste dia, 
é necessário que as mulhe-
res não se calem diante das 
discriminações e da explo-
ração. Tenham união e lu-
tem para que seus direitos 
sejam respeitados e con-
quistar a cada dia mais o 
seu espaço em todos os se-

FOTOS: REPRODUÇÃO

Mulheres:
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tores da sociedade. Um dia 
também para homenagear 
a vida e o protagonismo 
das mulheres”, afirmou.

Mulher no laicato
Professora, formada em 

Letras pela UFV, Sonia 
Barbosa é  a quarta filha 
numa prole de nove filhos. 
“Para mim as coisas nunca 
foram muito fáceis, sempre 
tive que batalhar para con-
quistar o que queria. Devi-
do à minha formação re-
ligiosa, desde a juventude 
atuo na Igreja, participei de 
grupo de jovens, grupos de 
Reflexão, fui catequista, fui 
uma das pioneiras na Pas-
toral da Criança e atuei por 
mais de 25 anos, participei 
do Conselho Municipal da 
Criança e do Adolescente 
, hoje presido o conselho 
de leigos na arquidioce-
se.  Na minha comunida-
de paroquial sou Ministra 
Extraordinária da Palavra 
e coordenou a Pastoral do 
Dízimo”, explicou. 

Para ela, ser mulher e 
atuar na Igreja e socieda-
de é exercer a sua missão 
e vocação  de cristã leiga. 
“É contribuir para que o 
mundo seja um pouco me-
lhor, sendo sal e luz. Para 
mim não é um peso, mas 
é algo que  me ajuda a ser 
uma pessoa melhor”, pon-
tuou.

Sônia acreditas que a 
Igreja pode colaborar com 
protagonismo da mulher 
dando espaço para que 
ela exerça a sua missão e 
contribua para a evangeli-
zação e transformação da 
sociedade. “Temos mui-
tas mulheres capazes que 
poderiam ocupar espaços 
de decisões, ajudar pensar 
e buscar novos caminhos 
para os desafios que esta-
mos vivendo”, disse. 

Ao olhar para o dia 8 de 
março, ela afirma que essa 
não é apenas uma data co-
memorativa. “É um dia de 

em Barbacena.
Segundo ela, como ba-

tizada, se sente muito feliz 
em poder ajudar. “Todos 
nós somos chamados à 
vida. A ser filhos de Deus. 
Minha origem é em uma 
família católica e pelo ba-
tismo fui chamada a ser 
cristã, a ser Igreja. Conse-
quentemente, como mu-
lher sinto muita alegria 
em atuar na minha missão, 
dando testemunho da mi-
nha vocação cristã. Tenho 
sempre o cuidado de atuar 
na Igreja lembrando sem-
pre da minha igreja do-
méstica”, disse.

Para Ana Lúcia, a gran-
de mulher protagonista 
da Igreja é Nossa Senhora. 
“Sinto que nós mulheres 
somos respeitadas e valo-
rizadas na Igreja. Sempre 
somos solicitadas a atuar 
nas pastorais, movimentos 
e serviços. Pela nossa sen-
sibilidade feminina preci-
samos de muitas orações 
para que possamos ter ati-
tudes espelhando em Nos-
sa Senhora”, afirmou.

Penso que todos os dias 
são dia das mulheres, mas 
o dia 8 de março é um dia 
de reflexão diante de todos 
os desafios no mundo de 
hoje diante da desigualda-
de, violência e preconceito.

Mulheres atuando juntas
Em Ouro Branco, na Re-

gião Oeste, um grupo de 
mulheres se reuniu para 
ajudar o Lar Frederico 
Ozanan. “Nós já leváva-
mos lanches para os idosos 
quando o grupo surgiu. 
Percebemos as dificulda-
des financeiras enfrentadas 
por eles e decidimos criar 
o grupo  ‘A Felicidade não 
tem idade’. Este grupo tem 
o objetivo de levantar fun-
dos para complementarem 
as despesas do lar”, explicou 
a integrante, Kátia Adriana 
de Sousa Fialho.

Segundo Kátia, para elas 
ser mulher que atua na 
sociedade é ser uma mu-
lher, que além de todas as 
suas funções (esposa, mãe, 
dona de casa, profissional), 
consegue se preocupar e 
batalhar para ter atitudes 
que colaborem para uma 
sociedade melhor!

O grupo é formado por 
15 mulheres. Ao longo do 
ano, elas desenvolvem vá-
rios eventos e bazares.

reflexão. mobilização e de 
luta. Celebrar este dia é fa-
zer memória das   conquis-
tas alcançadas ao longo 
destas décadas , gestadas 
a partir do martírio des-
tas pioneiras, e não cruzar 
os braços diante de tantas 
injustiças, opressão, vio-
lência, perda de direitos  a 
que estamos assistindo a 
cada dia”. 

Mulher na juvetude
“Ser uma mulher que 

atua na Igreja e na socie-
dade é mostrar tanto na 
Igreja quanto na socie-
dade a importância da 
mulher na nossa história 
Cristã”,afirma a jovem, 
Edwiges Costa. “Na bíblia 
temos vários exemplos de 
Jesus colocando a mulher 
com sujeito importante na 
sociedade. Temos a Maria 
Madalena, a mulher com 
quem Jesus anuncia a sua 
ressurreição, Jesus conver-
sando com a Samaritana 
na beira do poço,  a mulher 
que derramou em seus pés 
um perfume muito caro. E 
não podemos esquecer de 
Maria, a mulher que Deus 
escolheu para ser a Mãe 
daquele que viria para sal-
var a humanidade do pe-
cado e que também vem 
na bíblia como a mulher 
que Jesus ouviu nas bo-
das de Canaã e realizou o 
milagre da transformação 
da água para vinho. Jesus 
tinha uma relação de cui-
dado com as mulheres, 
muitas vezes mostrando 
para a sociedade da épo-
ca o respeito que era ne-
cessário para as mulheres. 
Para mim, atuar na igreja 
é levar a todos as pessoas 
o quanto Jesus se preocu-
pava com a figura femi-
nina e que as libertava do 
julgamento da sociedade”, 
completou.

Atualmente, Edwiges é 
a articuladora da Campa-
nha Nacional de Enfrenta-

mento aos Ciclos de Vio-
lência pelo Regional Leste 
2 da CNBB e é integrante 
da comissão de mulheres 
da Arquidiocese.

A jovem destaca que a 
Igreja precisa olhar para 
os exemplos do Novo Tes-
tamento, que ressaltam o 
protagonismo da mulher. 
“A partir de Jesus de Naza-
ré e nas primeiras comuni-
dades cristãs as mulheres 
tenham exercido papel 
fundamental, as ideologias 
patriarcais e androcên-
tricas se impuseram nos 
períodos subsequentes. A 
Igreja se institucionalizou 
tendo homens como re-
ferência. Apesar disso, o 
registro do protagonismo 
feminino se manteve no 
Novo Testamento. A igreja 
atual precisa se beneficiar 
dos exemplos que temos 
no Novo Testamento que 
deixa claro o protagonis-
mo da mulher e se bene-
ficiar disso com sendo uns 
dos principais agente de 
combate a violência contra 
a mulher e de construção 
de novas masculinidades. 
Vemos muitas pessoas ain-
da usando referências da 
religião para justificar atos 
de violência contra a mu-
lher.  A mulher consegue 
na sua essência ser agente 
de missão a exemplo de Je-
sus”, disse.

Para ela, o 8 de março é 
uma referência de luta das 
mulheres por melhores 
condições de trabalho e 
direitos sociais e políticos 
na sociedade. “Não é um 
dia para se referir a mulher 
de forma romantizada com 
mensagens e flores tirando 
da história a resistência das 
mulheres ao longo da histó-
ria que lutaram e permane-
cem lutando por igualdade 
de gênero. O 8 de março é 
referência a luta das mu-
lheres e não podemos des-
construir isso”, acrescentou 
Edwirges. 

Mulher na Igreja e na so-
ciedade

Atuando na Igreja e na 
sociedade, Silene Gon-
çalves colabora com a 
equipe de Liturgia de sua 
paróquia, com equipe de 
formação permanente da 
paróquia, é a coordena-
dora da Dimensão Socio-
política na Arquidiocese e 
coordenadora da Escola Fé 
e Política Dom Luciano.

“A atuação da mulher 
tanto na Igreja quanto na 
sociedade, mesmo com os 
avanços que já tivemos ao 
longo da história, ainda é 
um grande desafio. Pois 
sempre nos foi relegado 
o segundo plano. Então é 
sempre um desafio, uma 
conquista a cada dia”, su-
blinhou. Silene afirma 
que é preciso continuar 
já desenvolvido. “Precisa-
mos continuar dando es-
paço para a participação 
das mulheres nas diversas 
pastorais, nos conselhos, 
nos ministérios princi-
palmente da Palavra. Mas 
ajudar de forma mais cla-
ra e explícita esclarecendo 
e combatendo a violência 
doméstica, o feminicídio e 
o machismo”, disse.

Para ela, o dia 8 de março 
é um dia de luta, reflexão e 
debate acerca dos direitos 
da mulher. “Ainda temos 
muito o que conquistar em 
relação à equidade de direi-
tos, no combate à violência, 
ao Feminicídio e ao ma-
chismo. Lutamos por uma 
sociedade fraterna onde 
todos tenham o seu espaço 
respeitados”, afirmou.

Mulher animando novas 
vocações

Na Região Pastoral 
Mariana Sul Ana Lúcia 
colabora com o Serviço 
de Animação Vocacional 
(SAV) e é voluntária no 
curso pré-vestibular esco-
lha certa na paróquia de 
Nossa Senhora da Piedade 
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O sétimo sinal, quando o evangelista João mostra a 
identidade de Jesus, é a ressurreição de Lázaro: Jesus 
é o Senhor da Vida. O relato demonstra também a fé 
de Marta e Maria que, mesmo envoltas na dor e no 
luto, acreditam na Ressurreição que o Cristo prome-
teu. A morte de Lázaro é para a Glória de Deus, para 
os que creem no Cristo. Para os que não acolheram a 
Boa Nova de Jesus, o milagre os leva a tramar a sua 
morte. Jesus continuamente visita o coração daqueles 
que sabem esperar e amar. Uma grande alegria deve 
nos envolver. Jesus ama e cuida da nossa família como 
amou e cuidou da família de Lázaro.

Sentido Litúrgico
Ao final desta caminhada reflexiva e silenciosa, nos 

aproximamos da celebração Pascal, em que o Senhor 
da Vida nos deu, Nele mesmo, a Vida Eterna. A Litur-
gia nos convida a crer na Ressurreição de Cristo e a 
defender a vida. Dispostos a nos revestirmos de Cristo, 
voltemos nossa atenção para a Palavra, que nos  forta-
lece na caminhada para a Vida Definitiva.

V Domingo da Quaresma
Jo 11,1-45

6

Vamos celebrar!
29/3

Jesus entra em Jerusalém e é aclamado Rei, mas 
um Rei manso e humilde. Porém, incitado pelas au-
toridades, o mesmo povo que o aclamou Rei, gritou 
a favor de sua morte. O Messias entra em atrito com 
as autoridades que o condenam à morte. Ainda hoje, 
vemos continuamente, inúmeras mortes injustas. La-
mentamos a morte de Jesus. Mas nem sempre lutamos 
a favor de uma vida digna para todos. É preciso ir, em 
nome do Senhor, acolher os que têm sua vida amea-
çada.

Sentido Litúrgico
Iniciamos a Semana Maior, que chamamos de “Se-

mana Santa”. Não é uma Semana de Dor, mas a “Sema-
na do Amor”. Momento em que celebramos o Mistério 
Central da nossa fé: Paixão, Morte e Ressurreição do 
Senhor Jesus. É momento de acolhermos de verdade, 
Aquele que vem a nós como humilde Servidor. 

5/4
Domingo de Ramos 

e da Paixão do Senhor
Mt 26,14-27,66

12/4
Domingo de Páscoa

Jo 20,1-9

Este tempo da Páscoa nos ajuda a compreender 
os sinais. Depois de um tempo de Jejum, agora so-
mos enriquecidos com a primavera da Páscoa, na 
expressão de tantos símbolos que nos ajudam a per-
ceber o invisível: o Cristo vencedor da morte, Vivo 
e Ressuscitado. Simão e o outro Discípulo correm 
para o Sepulcro. Não basta só entrar no sepulcro, 
é preciso crer. Só o amor é capaz de perceber que 
a morte não é a palavra definitiva e enxergar o Se-
pulcro vazio é a confirmação da promessa Divina. É 
com esta convicção que devemos voltar para casa: 
Cristo está vivo!

Sentido Litúrgico
Hoje a Igreja celebra com júbilo a festa principal: 

o triunfo de Jesus Cristo. Contemplamos a Glória 
do Senhor, resplandecente em sua vitória sobre o 
sofrimento e a morte. Uma vida nova é prometida 
a todos os que buscam e creem na verdade de Jesus.

O Domingo é o dia da escuta da Pala-
vra, pois nesse dia o Senhor Ressuscitado 
se manifestou aos dois discípulos de Emaús 
e lhes revelou o sentido das Escrituras. E 
neste dia Jesus continua a nos falar na sua 
Palavra proclamada na assembleia litúrgica. 

No domingo evocamos o repouso total 
que a Páscoa de Cristo nos garantiu: o Se-
nhor saiu da morte e veio à vida. A celebra-
ção nos restaura, resgata a nossa energia, 
reaviva nossa esperança, nossa força e nos-
sa fé. É também o dia da fraternidade cristã, 
dia de solidariedade, de visita às famílias, de 
socorro aos doentes, de visitas aos presos. 
É páscoa semanal, celebrada com gestos e 
ações concretas em favor dos irmãos mais 
necessitados. 

Este dia nos dá a identidade de cristãos. 
Celebramos como o mais bonito da sema-
na, dia de festa e alegria. Os discípulos fi-
caram alegres ao verem o Senhor. A alegria 
é pascal. São João Paulo II na Carta Apos-
tólica Dies Domini, sobre a santificação do 
domingo, apresenta as várias características 
desse dia: Dia do Senhor, que celebra a obra 
da criação; Dia de Cristo, enquanto dia da 
nova criação e do dom do Espírito Santo 
que o Senhor Ressuscitado concede; Dia da 
Igreja, como dia em que a comunidade cris-
tã se reúne para a celebração. 

São João Paulo nos pede na Carta Apos-
tólica Mane Nobiscum Domine, que demos 
atenção especial à participação na celebra-
ção da missa dominical. “A participação na 
celebração comunitária da Eucaristia domi-
nical é um testemunho de pertença e fideli-
dade a Cristo e a sua Igreja. Assim, os fiéis  
atestam sua comunhão na fé na caridade. 
São simultaneamente testemunho de san-
tidade de Deus e de sua esperança na sal-
vação, reconfortando-se mutuamente sob a 
moção do Espírito Santo” .

A celebração por excelência do domingo 
é a Celebração Eucarística. O ideal seria que 
todas as comunidades pudessem participar 
da santa missa dominical. Quando não tem 
possibilidade da Santa Missa, a Sacrosanc-
tum Concilium orienta: “Promova-se a ce-
lebração da Palavra de Deus nas vigílias das 
festas mais solenes, em alguns dias feriais 
do Advento e da Quaresma e nos domin-
gos e dias de festa, especialmente onde não 
houve sacerdote” .

Lembremos sempre que o domingo não 
pode ser considerado apenas um dia lazer, 
prolongamento do fim de semana. Em meio 
a tantas opções de diversão que a sociedade 
dispõe, o cristão deve valorizar o domingo 
como um dia de “fazer a festa cristã”, uma 
dia dado à pessoa para seu descanso e pleno 
enriquecimento espiritual, sinal da grande-
za da pessoa humana, “que sem dúvida, tem 
mais valor que os negócios e os processos 
produtivos” (cf. Doc. 52 CNBB). 

Caderno “Ano Litúrgico”, 
Arquidiocese de Mariana, 2017

Espiritualidade 
do Domingo

Formação

Márcia Guimarães S. de Freitas
Região Leste
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Vamos celebrar!

ILUSTRAÇÃO: DIÁCONO BRUNO ANDRADE

É na oração eucarística que atingimos o ponto 
alto da celebração. Nela, através de Cristo que se dá 
por nós, mergulhamos no mistério da Santíssima 
Trindade, mistério da nossa salvação:

“A oração eucarística é o centro e ápice de toda 
celebração, é prece de ação de graças e santificação. 
O sacerdote convida o povo a elevar os corações ao 
Senhor na oração e na ação de graças e o associa 
à prece que dirige a Deus Pai por Jesus Cristo em 
nome de toda comunidade. O sentido desta oração 
é que toda a assembleia se una com Cristo na pro-
clamação das maravilhas de Deus e na oblação do 
sacrifício” (IGMR 54).

Durante a Oração Eucarística estão previstas 
várias e curtas aclamações da assembleia. É o jei-
to mais significativo do povo participar do grande 
louvor e solene ação de graças que é a Eucaristia. 
Inicia-se a Oração Eucarística com o diálogo do 
Prefácio e termina com o Amém, da Doxologia. 

Há, portanto, uma diferença na experiência de 
“escuta” na Liturgia e que seria bom que a assem-
bleia assimilasse: na Liturgia da Palavra, quem fala 
é Deus, pela boca do leitor, e nós ouvimos, em “es-
cuta receptiva”. Já na Liturgia Eucarística, quem 
fala somos nós, a Igreja, pela voz do sacerdote, e 
os ouvidos de Deus ouvem. Escutamos, sim, a voz 
do sacerdote, mas como “nossa própria voz”, que 
podemos chamar então de “escuta ativa”.

As aclamações por parte da assembleia, quando 
cantadas, devem conter uma melodia agradável, de 
fácil assimilação, onde todos participem, intensi-
ficando a participação ativa e consciente de toda 
assembleia e não apenas de um grupo de cantores. 

O santo é um hino de origem muito antiga e re-
monta à tradição judaica em que é recitado três ve-
zes (manhã-tarde e noite) sendo a grande aclama-
ção doxológica da liturgia. Ele é apresentado como 
o único louvor no qual se unem a assembleia ter-
rena (fragmentada-tempo e espaço) e a assembleia 
celestial (perene). Reconhecendo a Santidade de 
Deus, devendo ser cantado por toda a assembleia, e 
com o texto integral. Não deve ser substituído por 
outro canto qualquer, pois constitui o próprio rito.

A narrativa da instituição e consagração, quan-
do pelas palavras e ações de Cristo se realiza o sa-
crifício que ele instituiu na última Ceia, ao oferecer 
o seu Corpo e Sangue sob as espécies de pão e vi-
nho, e ao entregá-los aos apóstolos como comida 
e bebida, dando-lhes a ordem de perpetuar este 
mistério. A Assembleia participa desse momento 
guardando o silêncio Sagrado, mergulhados no 
grande Mistério de nossa fé. 

Após a Consagração, ao "Eis o mistério da fé" 
do presidente, o povo profere uma das três acla-
mações, de preferência cantadas: “Anunciamos, 
Senhor...”, “Salvador do mundo...” ou “Todas as 
vezes...” Por ser uma profissão de fé, de anúncio e 
proclamação do mistério pascal de Cristo, a atitude 
mais adequada é a de pé, como ressuscitados no 
Senhor.

Doxologia final: O sacerdote, tendo o Corpo e 
Sangue de Cristo em suas mãos, louva ao Pai (so-
zinho) e toda assembleia canta “Amém” de forma 
jubilosa e vibrante, glorificando o Pai, por meio 
de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Com o 
Amém — doxologia — dizemos que acreditamos, 
concordamos com a ação de graças feita, e por isso 
deveria ser sempre cantada.

A música e o canto litúrgico 
na Liturgia Eucarística II

Liturgia

Maria do Perpétudo Socorro
Equipe arquidiocesana de Animação Litúrgica

II Domingo de Páscoa
Jo 20,1-9

12/4
Domingo de Páscoa

Jo 20,1-9

Este tempo da Páscoa nos ajuda a compreender 
os sinais. Depois de um tempo de Jejum, agora so-
mos enriquecidos com a primavera da Páscoa, na 
expressão de tantos símbolos que nos ajudam a per-
ceber o invisível: o Cristo vencedor da morte, Vivo 
e Ressuscitado. Simão e o outro Discípulo correm 
para o Sepulcro. Não basta só entrar no sepulcro, 
é preciso crer. Só o amor é capaz de perceber que 
a morte não é a palavra definitiva e enxergar o Se-
pulcro vazio é a confirmação da promessa Divina. É 
com esta convicção que devemos voltar para casa: 
Cristo está vivo!

Sentido Litúrgico
Hoje a Igreja celebra com júbilo a festa principal: 

o triunfo de Jesus Cristo. Contemplamos a Glória 
do Senhor, resplandecente em sua vitória sobre o 
sofrimento e a morte. Uma vida nova é prometida 
a todos os que buscam e creem na verdade de Jesus.

Este Domingo da Oitava da Páscoa não apenas 
encerra o primeiro ciclo do Tempo Pascal, mas 
reforça o que significa a Páscoa na sua totalidade: 
Ressurreição de Jesus Cristo. “Ao anoitecer daquele 
mesmo dia”, não é mais o sepulcro o lugar da ex-
periência da morte, mas da Ressurreição, pois já 
foi iluminado pelo Sol. Contudo, a urgente e ne-
cessária experiência da vitória sobre a morte deve 
acontecer em outros sepulcros, a começar pelo ce-
náculo, onde a comunidade de Crucificado, está es-
condida em meio às trevas do anoitecer, símbolo da 
fé vacilante ou inexistente.

Sentido Litúrgico
A Ressurreição de Jesus não é uma realidade 

puramente individual, mas deve alcançar todos os 
membros do seu Corpo. A comunidade do Sepulta-
do, escondida e medrosa, se torna, pela esperança, 
a comunidade do Ressuscitado, revestida de força e 
enviada em missão.

19/4

III Domingo da Páscoa 
Lc 24,13-35

Fazendo o caminho para Emaús, Jesus conduz 
o coração dos companheiros de viagem para outra 
direção, a fim de abandonarem a tentação da busca 
de proteção, longe da comunidade; mas a  desco-
brirem que o lugar deles é no cenáculo, onde viram 
Jesus pela última vez partindo o pão como sinal de 
sua entrega, do seu Amor incondicional e onde re-
ceberam o Espírito Santo para continuarem a Sua 
obra. A Palavra de Jesus no Caminho foi mostran-
do a necessidade de mudar de rota. A ação de Jesus 
ao tomar o Pão, dar Graças e entregar-lhes, rompe 
com o medo e alimentando-os têm agora  disposi-
ção para empreender o caminho de volta e anun-
ciar que Ele vive!

Sentido Litúrgico
Jesus se faz presente em nosso meio, revela-nos o 

sentido das Escrituras e parte o Pão para nós. Dis-
tingue-se com nitidez, a Mesa da Palavra e a Mesa 
da Eucaristia. A Palavra de Deus que se encarnou 
revela-se aos discípulos e a nós. Bem compreendida 
e celebrada com fé, a Eucaristia incendeia o coração 
do cristão e o projeta para a missão.

Comissão Arquidiocesana de Liturgia
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É notável que a mulher caminhe a 
passos largos na conquista de espaços 
na sociedade contemporânea. O que é 
inaceitável é a atitude de subserviência 
ao homem. Deus criou homem e mu-
lher à sua imagem e semelhança (Gn 
1,27). “Quando o ser humano se sente 
amado, sente-se estimulado a amar e a 
cuidar. [E] não é possível falar de cui-
dado sem falar de ternura. Ambos são 
centelhas do amor Divino” (Campanha 
da Fraternidade/2020, TB, 135 e 137). 

Na Bíblia encontramos mulheres que 
assumiram posturas heroicas, arriscan-
do a própria vida para salvar o povo: 
entre outras, Judite e Ester. A mãe dos 
irmãos Macabeus não vacilou diante 
do autoritarismo do rei, mas animou 
seus filhos a dar a vida pela fé (2Mac 7). 

Jesus é a luz do mundo (cf. Jo 8,12). 
Jesus era de todos, para todos. “Ele não 
fazia acepção de pessoas”. Com relação 
às mulheres, Ele tinha uma prática to-
talmente oposta à cultura machista de 
sua época. Ele não teve receio de con-
trariar as Leis de Moisés. No tocante ao 
seu relacionamento com as mulheres, 
foi o mais normal possível: não para 
os fariseus. Jesus acolhia a todos com 
muita naturalidade; inclusive as mu-
lheres. Podemos citar, a título de exem-
plo, a Samaritana (cf. Jo 4) e a mulher 
condenada pelos doutores da Lei  (cf. 
Jo 8,3-11). O autor de Provérbios en-
cerra esta obra com grandes elogios à 
mulher mãe (Pr 31,10-31).

Creio que a maioria das violências 
contra as mulheres acontece entre ca-
sais. As diferenças psicológicas entre 
homem e mulher deveriam enriquecer 
o relacionamento entre ambos. Se o 
homem é forte, fisicamente, a mulher 
tem uma força psicológica que o su-
pera. Nada pode superar o amor, que 
gera diálogo, que conduz ao encontro 
da verdade. As diferenças não existem 
para entrar em choque, mas para com-
plementar. Todavia, este complemento 
supõe docilidade, ternura e um amor 
apaixonado de ambos. Quando se trata 
de companheiros cristãos, se praticam 
a fé, tudo se torna mais fácil de resolver. 

Quanto à violência contra a mulher, 
por ser mulher: assédio sexual ou es-
tupro, a mulher que se considera dona 
de seu corpo e diz que faz dele o que 
quiser e se veste como quer, acaba pro-
vocando o sexo oposto. O que é nor-
mal. Porém, existem pessoas doentias, 
taradas. Homens assim desconhecem o 
respeito, o direito do outro. Aqui vale 
a máxima: “É melhor prevenir do que 
remediar”. 

Violência contra a 
mulher á luz da fé

Opinião

Pe. Luiz Faustino dos Santos
Granada, Abre Campo MG

Os leigos e leigas 
constituem a grande 
parcela de cristãos que 
são chamados a viver 
a missão da Igreja na 
família e na sociedade. 
Para aprofundar sua 
Vocação, identidade, 
espiritualidade e missão 
formou-se o conselho. 
Nossa história começou 
na década de 90, no pas-
toreio do Servo de Deus, 
D. Luciano Mendes, 
quando foi constituída 
uma comissão forma-
da por cristãos leigos e 
leigas que, conscientes 
de sua pertença à Igreja, 
sentiram a necessida-
de de se organizar para 
melhor exercerem a sua 
vocação e missão. Após 
várias reuniões, encon-
tros de formação e as-
sembleias, no dia 7 de 
julho de 2002 foi eleita a 
coordenação arquidio-
cesana provisória de ar-
ticulação do laicato, de-
nominada Conselho do 
Laicato da Arquidiocese 
de Mariana (CLAM). 
Esta comissão foi coor-
denada pelo José Bene-
dito (Barbacena) e as-
sessorada pelo Cônego 
Lauro.

O CLAM é um orga-
nismo de articulação, 

organização e represen-
tação dos cristãos lei-
gos e leigas em âmbito 
arquidiocesano. É parte 
integrante do Conse-
lho Regional de Leigos 
(CNLB/CRL Leste II) 
e integra o Conselho 
Nacional do Laicato do 
Brasil (CNLB). Não é 
um novo movimento, 
nem uma pastoral, nem 
uma nova comunida-
de, mas um espaço que 
acolhe todas as expres-
sões religiosas laicais 
das nossas comunida-
des, paróquias, pasto-
rais, dimensões, movi-
mentos e serviços para 
se articularem e se or-
ganizarem em vista da 
sua vocação enquanto 
cristãos leigos. Dos ob-
jetivos deste conselho 
destacamos: criação 
e incentivo de meca-
nismos para oferecer 
uma formação integral, 
gradual e permanen-
te aos leigos, para que 
sejam presença viva do 
Evangelho e da Igre-
ja no coração da hu-
manidade e cumpram 
sua responsabilidade 
evangelizadora, cola-
borando na formação 
de comunidades cristãs 
e na construção do Rei-
no de Deus no mundo 
(Cf. DAp, 282). Incen-
tivamos também a par-
ticipação dos cristãos 

Conselho de Leigos e Leigas 
da Arquidiocese ce Mariana

leigos nos diversos are-
ópagos, sempre com o 
objetivo de ajudar a 
construir a sociedade 
do bem viver e convi-
ver. Por isto realizamos 
anualmente retiros es-
pirituais, seminário, 
encontros e assembleia 
a nível regional e ar-
quidiocesano. 

O CLAM é formado 
por uma equipe execu-
tiva, composta por 12 
membros, sendo 2 dois 
de cada região pastoral, 
o assessor religioso e pela 
equipe colegiada com-
posta pelos coordena-
dores arquidiocesanos, 
regionais, forâneos e pa-
roquiais das pastorais, di-
mensões e serviços pre-
sentes na arquidiocese. 
Da sua criação até hoje, 
o CLAM contou com os 
presidentes: José Benedi-
to, Vicente, Leci, Fábio e 
Sonia Barbosa.
Equipe Executiva
Presidente: Sonia Maria 
Barbosa( Região Leste)

Vice-presidente: Geral-
da da Purificação Go-
mes (região Norte)
Secretário: José Euzébio 
(Região Centro)
Secretário Adjunto: 
Ivonete Efigênia Maciel 
(Região Leste) 
Tesoureiro: Bruno Fer-
nando S. Queiroz (Re-
gião Sul)
Tesoureira adjunta: Ma-
ria do Carmo da Silva 
(Região Leste)

Conselho Fiscal
Titular: 1- Sueli de Fáti-
ma Guillarducci (região 
Sul)
2 – Luzia Neiva Bandei-
ra (Região Oeste)
3 – Durval Batista Ro-
que (Região Centro)
Suplentes: Maria José 
Germano de Azevedo 
(Região Norte)
Milenne Junia A. de 
Moura (Região Oeste)

Assessor Religioso
Padre José Antônio de 
Oliveira

Sônia Barbosa
Presidente do CLAM

Fábio Avelar Salmen 
Cáritas Arquidiocesana

Caritas Arquidiocesana de Mariana

Na perspectiva de 
bem informar à co-
munidade da Arqui-
diocese de Mariana, 
apresentamos a Caritas 
Arquidiocesana, talvez 
desconhecida por mui-
tos. Trata-se de uma 
entidade, vinculada 

Caritas não gera renda 
própria, mas atua de 
acordo com eventuais 
doações recebidas (de 
pessoas físicas ou ju-
rídicas) por meio de 
campanhas nas comu-
nidades.

Dentre suas finalida-
des, a instituição aplica 
recursos para aten-
dimento de vítimas 
emergenciais, como 
ocorrido em decorrên-

cia das fortes chuvas 
que atingiram várias 
cidades na Região Pas-
toral Mariana Leste em 
dezembro de 2017.

Quaisquer informa-
ções ou esclarecimen-
tos acerca do funciona-
mento da Caritas po-
dem ser obtidas em sua 
sede atual, na rua Dom 
Silvério, 51 - Centro, 
em Mariana. O telefo-
ne é (31) 3557-3167.

à nossa Arquidiocese. 
Tem caráter beneficen-
te e de assistência social 
gratuita, especialmente 
relacionada com mu-
lheres, crianças, adoles-
centes, idosos e pessoas 
com deficiência, não 
tendo fins econômicos. 

Do exposto, o leitor 
interessado poderia 
perguntar: De onde 
vêm os recursos? É im-
portante frisar que a 

São Vicente de Paulo envolveu o mundo numa rede de caridade - seguindo o Cristo, evangeliza-
dor dos Pobres, identificando-se com Ele em sua relação com o Pai e com os Pobres: 

“Jesus Cristo é a regra da missão”.
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Mons. Luiz Antônio Reis Costa
Vigário Geral da Arquidiocese

de Mariana 

Vivemos uma crise econômica 
que perdura há longo tempo. Uma 
crise que faz avançar a pobreza. 
A pobreza é uma situação de ca-
rência de recursos econômicos, 
sociais e culturais. Uma carência 
que impede a plena inclusão de 
milhões de pessoas na sociedade, 
não só na dimensão econômica, 
mas numa perspectiva mais ampla 
da vida humana.

A pobreza extrema é uma rea-
lidade chamativa e escandalosa. 
Nela se manifestam os aspectos 
dramáticos: desemprego, instabili-
dade laboral, fome, a enfermidade, 
medo,  impossibilidade de educar 
adequadamente os filhos, ameaças 
à dignidade humana frequente-
mente associadas com a violência 
e os vícios. Os que se encontram 
nessas condições estão desprotegi-
dos socialmente. Obrigados a pro-
curar emprego onde os empregos 
estão. A consequência imediata 
é a separação física dos membros 
da família, o que dificulta o seu 
desenvolvimento harmônico e fre-
quentemente gera desestruturação 
familiar. O avanço da criminali-
dade, a violência nos lares e a ex-

" Numerosas famílias 
sofrem a pobreza 
extrema que é con-
sequência de uma 
distribuição injusta 
dos bens e dos re-
cursos materiais e 
de uma organização 
social inadequada"

1. Qual é o nosso grau 
de proximidade pasto-
ral e contato com as fa-
mílias pobres?

2. Que passos podemos 
dar visando uma evan-
gelização integral?

com seu grupo ou 
equipe pastoral

Para Refletir

ploração de mulheres e crianças 
revelam a gravidade dessa deses-
truturação familiar.

Numerosas famílias sofrem a 
pobreza extrema que é consequên-
cia de uma distribuição injusta 
dos bens e dos recursos materiais 
e de uma organização social ina-
dequada. Não se supera a pobreza 
apenas com o desenvolvimento 
econômico. Urge investir na po-
pulação mais pobre, sobretudo na 
sua educação e saúde, bem como a 
promover a justiça social. 

Nas famílias pobres também 
encontramos valores que são ver-
dadeira expressão dos ensinamen-
tos do Evangelho: senso da parti-
lha, solidariedade, generosidade, 
abertura de coração à Palavra de 
Deus e desejo de uma vida melhor. 

Evangelizar as famílias pobres 
é uma tarefa que também supõe a 
compreensão da promoção huma-
na como algo essencial. A pobreza 
possui muitos rostos: a população 
de rua, os desempregados, anciãos 
abandonados, doentes terminais 
desassistidos, crianças e jovens em 
situação de vulnerabilidade, pes-
soas sem família alguma e tantos 

outros mais.
Uma autêntica promoção hu-

mana também privilegia a dimen-
são religiosa dos pobres.  Famílias 
pobres devem ser conduzidas à 
comunidade eclesial, acolhidas e 
evangelizadas. A promoção hu-
mana relaciona-se diretamente 
com a defesa da vida e, por isso, 
com a defesa dos direitos huma-
nos que envolvem a vida humana 
desde a sua concepção até o seu 
fim natural. Proteger e promover 
o matrimônio e a família é outra 
frente que clama por autênticos 
militantes da vida. 

Na reflexão desse mês podemos 
estabelecer uma necessária ligação 
entre duas prioridades arquidioce-
sanas: os pobres e as famílias. Nos-
sa atividade pastoral pode correr o 
risco de focar apenas nas famílias 
de católicos praticantes e engaja-
dos nas pastorais e movimentos. 
Há uma outra realidade, as famí-
lias pobres e sofridas que pedem 
para ser visitadas, acolhidas e in-
cluídas. Em suma: evangelizadas 
e promovidas integralmente. Um 
desafio que é, ao mesmo tempo, 
tremendo e enriquecedor.

JORDAN OPEL

Famílias
pobres
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Pe. Edmar José da Silva
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

A Exortação apostólica pós-sinodal Amoris 
Laetitia, do Papa Francisco, tem um caráter emi-
nentemente pastoral. A preocupação do Papa e 
dos padres sinodais é propor um caminho pasto-
ral que considere a riqueza da doutrina cristã so-
bre o matrimônio e a família, mas que tenha um 
olhar atento à complexa situação das famílias na 
atualidade. Neste ano arquidiocesano da família, 
este documento pontifício oferece alguns prin-
cípios pastorais que podem iluminar, de modo 
muito profundo, a nossa prática pastoral com as 
famílias:
1º) Nem tudo deve ser resolvido através da inter-
venção do magistério. Assim se expressa o Papa: 
“(...) quero reiterar que nem todas as discussões 
doutrinais, morais ou pastorais devem ser resol-
vidas através de intervenções magisteriais. Na-
turalmente, na igreja, é necessária uma unidade 
de doutrina e práxis, mas isto não impede que 
existam maneiras diferentes de interpretar alguns 
aspectos da doutrina ou algumas consequências 
que dela decorre. Assim há de acontecer até que 
o Espírito nos conduza à verdade plena” (AL 3);
2º) Procura de soluções mais inculturadas: a 
exortação afirma que em cada País ou região, é 
possível buscar soluções mais inculturadas para 
as questões familiares, atentas às tradições e aos 
desafios locais. De fato, “as culturas são muito 
diferentes entre si e cada princípio geral (...) se 
quiser ser observado e aplicado, precisa ser incul-
turado” (AL 3);
3º) Pastoral positiva e acolhedora: este princí-
pio se refere especialmente aos “batizados que 
são divorciados ou recasados” ou “àqueles que 
optam somente pelo matrimônio civil ou sim-
ples convivência”. Assim afirma o Papa: “acolho 
as considerações de muitos Padres sinodais que 
quiseram afirmar que os batizados que são di-
vorciados e recasados devem ser integrados mais 
intensamente nas comunidades cristãs, de várias 
maneiras possíveis, evitando todas as ocasiões de 
escândalo. São batizados, são irmãos e irmãs, e o 
Espírito Santo derrama sobre eles dons e caris-
mas para o bem de todos. Eles não apenas não 
devem se sentir excomungados, mas podem vi-
ver e amadurecer como membros vivos da Igreja, 
sentindo-a como mãe que os recebe sempre, que 
cuida deles com carinho e os anima no caminho 
de vida e do Evangelho” (AL 299);
4º) Deixar espaço à consciência dos fiéis: nos 
números 37 e 303, a Exortação trata deste ponto 
fundamental da moral humana e cristã. A cons-
ciência é o núcleo mais profundo da interiorida-
de do ser humano. Neste sentido, a igreja deve 
considerar na sua prática pastoral, a formação da 
consciência dos fiéis para que seja reta e confor-
me o desejo de Deus. Assim se expressa o Papa: 
“A partir do reconhecimento do peso dos con-
dicionamentos concretos, poderemos acrescen-
tar que a consciência das pessoas deve ser mais 
incorporada na práxis da Igreja em algumas si-
tuações que não realizam objetivamente a nossa 
concepção de matrimônio. É claro que devemos 
incentivar o amadurecimento de uma consci-
ência esclarecida, formada e acompanhada pelo 
discernimento responsável e sério do pastor, e 
propor uma confiança cada vez maior na graça” 
(AL 303).

Princípios iluminadores para 
a evangelização das famílias

Visão pastoral

Região Centro

Marcada pela devoção po-
pular e pelas características 
próprias do campo, no co-
ração da arquidiocese temos 
a Região Pastoral Mariana 
Centro. Formada por nove 
paróquias e nove municípios, 
ela é a menor desta Igreja par-
ticular.

“Essa é uma região predo-
minantemente rural, com ca-
racterísticas próprias do cam-
po. Voltada para a produção 
agropecuária, marcada pela 
cultura sertaneja, com festivi-
dades próprias como música 
sertaneja e forró. Destaca-se 
também a culinária, muito 
apreciada pelos turistas e vi-
sitantes”, afirmou o vigário 
episcopal, padre José Geraldo 
de Oliveira.

Neste cenário, é possível 
encontrar santuários, cape-
las e igrejas sempre repletos 
de fiéis e romeiros. “A devo-
ção popular a Nossa Senhora, 
Bom Jesus do Bacalhau, Santo 
Antônio, Divino Espírito San-
to e Menino Jesus é grande. 
As festividades são sempre 
marcadas pela presença de 
bandas de música, congado, 
moçambique, cavalgadas, Fo-
lia de Reis e Folia do Divino”, 
explica.

Padre José Geraldo destaca 
que a participação na vida da 
Igreja é muito grande. “Nor-
malmente, as igrejas ficam 
superlotadas durantes as cele-

bom número de Grupos de 
Reflexão”, disse. 

Segundo o vigário episco-
pal, por ser uma região mar-

cada por devoções populares, 
“é natural que os movimentos 
se destaquem”. “Temos a pre-
sença dos movimentos Ma-
rianos, como Equipe de Nos-
sa Senhora e Congregação 
Mariana, Irmandade do San-
tíssimo, Grupo da Sagrada 
Face e Mãe Rainha, Apostola-
do da Oração, Renovação Ca-
rismática, Terço dos Homens, 
Ministério Jovem da RCC, 
Encontro de Jovens com Cris-
to (EJC), Encontro de Casais 
com Cristo (ECC), Juventude 
Missionária, Infância e Ado-
lescência Missionária (IAM), 
Romaria ao Bom Jesus. Algu-
mas Pastorais também estão 
presentes, como: Pastoral da 
Criança e do Menor, Pastoral 
da Juventude, Pastoral da So-
briedade, Pastoral Familiar”, 
afirmou.

Dentre os desafios da Re-
gião Centro é possível desta-
car o enfrentamento às dro-
gas ilícitas e o alcoolismo. 
“Por ser uma região de gran-
de produção de aguardente 
de cana, o combate ao uso 
de agrotóxicos, a exploração 
ambiental, a exploração do 
trabalhador rural e a forma-
ção para o exercício da cida-
dania também são desafios 
diários”.

A região conta com o tra-
balho de 11 padres, sendo 
9 párocos e 2 vigários paro-
quiais, e 6 diáconos.

BRUNA SUDÁRIO

" “Essa é uma re-
gião predominan-
temente rural, com 
c a r a c t e r í s t i c a s 
próprias do cam-
po. Voltada para a 
produção agrope-
cuária, marcada 
pela cultura serta-
neja, com festivida-
des próprias como 
música sertaneja e 
forró. Destaca-se 
também a culiná-
ria, muito aprecia-
da pelos turistas e 
visitantes"

brações eucarísticas. Grande 
é o número de pessoas que 
procuram o sacramento da 
penitência e recebem a euca-
ristia. Todas as Paróquias têm 

REPRODUÇÃO
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O processo de elaboração do novo 
Projeto Arquidiocesano de Evangeliza-
ção (PAE) foi debatido na reunião do 
Conselho Arquidiocesano de Pastoral 
(CAP) no dia 21 de fevereiro, no Centro 
Arquidiocesano de Pastoral, em Ma-
riana. A proposta é formar uma equipe 
para fazer uma minuta do Projeto de 
Evangelização, a partir dos elementos 
recolhidos na última Assembleia Arqui-
diocesana. Este pré-projeto será poste-
riormente enviado às bases da Arqui-
diocese para ser estudado, aprofundado 
e avaliado.

“O próximo PAE será construído a 
partir das novas Diretrizes Gerais da 

11Giro de Notícias

CAP conversa sobre processso de construção do novo PAE

Equipe Arquidiocesana da Catequese planeja formação dos coordenadores

Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, 
seguindo os quatro pilares da evangeli-
zação, a saber: palavra, pão, caridade e 
ação missionária. A equipe foi escolhida 
a partir destes pilares: assessor religioso 
e coordenador leigo da catequese (Pala-
vra), assessor religioso e coordenador 
leigo da liturgia (pão), assessor religioso 
e coordenador leigo da dimensão socio-
política (caridade) e o assessor religioso 
e coordenador leigo da dimensão missio-
nária (ação missionária). São membros 
naturais desta equipe o arcebispo e o co-
ordenador arquidiocesano de pastoral”, 
explicou o coordenador arquidiocesano 
de pastoral, padre Edmar José da Silva.

Campanha da Fraternidade é aberta na Arquidiocese

A Arquidiocese de Mariana e a Es-
cola Diaconal São Lourenço convidam 
para a ordenação dos novos diáconos 
permanentes. A celebração será presi-
dida pelo arcebispo de Mariana, Dom 
Airton José dos Santos, no dia 18 de 
abril, às 15h, no Santuário Basílica do 
Sagrado Coração de Jesus, em Conse-
lheiro Lafaiete (MG). 

Confira o nome dos candidatos que 
serão ordenados: Armando Hammoud, 
da Paróquia São Sebastião - Barbacena; 
Délio Duarte, Paróquia N. S. do Rosário 
de Fátima - Viçosa; Evanildo Cândido 
Machado, Paróquia N. Senhora da Pie-
dade - Barbacena; Francisco Donizete 
Vidal, Paróquia Divino Espírito Santo 
- Barbacena; Hernando Rodrigues, Pa-

róquia Sagrada Família - Ouro Branco; 
José Fagundes Felisberto, Paróquia N. 
Senhora da Conceição - Piranga; José 
Luciano de Castro Nazareth, Paróquia 
S. Bárbara - Sta. Bárbara do Tugúrio; 
José Roberto Pinto, Paróquia São Se-
bastião - Conselheiro Lafaiete; Lautair 
Lopes Fernandes, Paróquia São José 
- Pedra Bonita; Luiz Otávio Teixeira, 
Paróquia São Gonçalo - Amarantina 
- Ouro Preto; Marcelo Pereira da Sil-
va, Paróquia São José Operário - Ouro 
Branco; Paulo Afonso de Assis, Paró-
quia Sant´Ana - Antônio Carlos; Ronei 
Luis da Silva Ferreira, Paróquia Santo 
Antônio - Ouro Branco e Walmik Pi-
mentel de Matos, Paróquia N. Senhora 
da Penha - Barbacena. 

Arquidiocese irá ordenar 14 diáconos permanentes

A Campanha da Fraternidade 2020 
foi aberta na Arquidiocese na celebra-
ção da quarta-feira de Cinzas, realiza-
da no dia 26 de fevereiro, no Santuário 
de Nossa Senhora do Carmo, em Ma-
riana. A missa foi presidida pelo arce-
bispo, Dom Airton José dos Santos, e 
contou com a presença do cônego Ned-
son Pereira, do padre Lucas Germano, 
do diácono Paulo Isaías e de centenas 
de fiéis.

“Neste ano, a Igreja no Brasil nos pro-
põem um tema ‘Fraternidade e Vida’ e 
um lema ‘Viu, sentiu compaixão e cui-
dou dele’. E nós, como estamos fazen-
do? Tantos irmãos sofrem, ficam caí-

dos à beira do caminho. Nós vemos, as 
vezes passamos depressa. Precisamos 
ter sensibilidade no nosso coração. So-
mos filhos e filhas de Deus, membros 
da família de Cristo, não somos um 
monte de gente jogada na terra. Somos 
a grande família de Deus e precisamos 
nos ajudar. Precisamos sentir compai-
xão, ter sensibilidade para cuidar dos 
irmãos e irmãs que estão sofrendo. Um 
irmão e irmã que sofrem nem sempre 
estão longe da gente. É dentro de casa, 
na família, no trabalho. Aquela pessoa 
que está muitas vezes bem próxima de 
nós e nós não conseguimos enxergar o 
seu sofrimento”, disse o arcebispo. 

BRUNA SUDÁRIO

BRUNA SUDÁRIO

BRUNA SUDÁRIO

A Equipe Arquidiocesana da 
Catequese esteve reunida no dia 
20 de fevereiro, no Centro de Pas-
toral, em Mariana para planejar as 
formações dos coordenadores de 
catequese, que serão realizadas no 
mês de março.

“Serão duas etapas, a primei-
ra no dia 14 de março, em Viçosa, 
com a participação dos coordena-
dores das Regiões Leste e Centro. E 
a segunda parte no dia 28 de março, 

em Ouro Branco, com a participa-
ção das Regiões Norte, Oeste e Sul. 
Este encontro irá trabalhar sobre o 
perfil e a missão do coordenador”, 
explicou o assessor da Dimensão 
Catequética, padre Jorge Nato da 
Mata.

Na reunião, além do planeja-
mento dessas formações, a equipe 
também conversou sobre a Semana 
de Formação Catequética e a cele-
bração do Dia do Catequista.

BRUNA SUDÁRIO

BRUNA SUDÁRIO
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“Eu cresci vendo esse 
passo. Há mais de vin-
te anos eu cuido dele. De 
um vizinho passou para o 
outro, depois passou para 
mim e agora estou passan-
do para o Leonardo. É uma 
satisfação muito grande 
morar ao lado dele e po-
der cuidar, poder preparar 
as coisas para a semana 
santa”, afirma dona Hele-
na das Dores Santos, de 63 
anos. A moradora da Rua 
Dom Silvério, no Centro 
Histórico de Mariana, vive 
ao lado do Passo do Pre-
tório, um dos sete passos 
presentes na cidade.

Assim como em Mariana, 
quem caminha por outras 
cidades históricas da arqui-
diocese encontra essas pe-
quenas capelas pelas ruas. 
Conhecidas como passos 
da paixão, esses pequenos 
templos ficam fechados ao 
longo do ano e só são aber-
tos para a procissão do en-
contro na Semana Santa. 

“Eu ajudo no passo des-
de os meus cinco anos de 
idade. Com o tempo, a 
Helena foi me ensinando e 
agora eu fico inteiramente 
responsável pela organi-
zação e ornamentação do 
passo. Eu tenho uma de-
voção muito grande com 
a Paixão de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. Por isso, eu 
cuido do passo com mui-
to carinho e devoção”, ex-
plica o Jovem Leonardo 
Francisco Santos Ribeiro, 
20 anos. 

A tradição
Representado os episó-

dios da flageração de Je-
sus Cristo, a tradição dos 
passos é  religiosa e faz 
parte de um contexto. “Os 
passos foram surgindo 
em uma época que se for-
taleceu as festas relativas 
a paixão e morte de Jesus 
Cristo. Em Minas, essas 
festas relativas à Semana 
Santa eram muito restri-

tas as irmandades, sem-
pre nas esferas da igrejas 
e matrizes. No final do sé-
culo XVIII foi implantado 
o teatro religioso, que são 
as chamadas cerimônias 
para litúrgicas. Ou seja, 
que eram fora da liturgia, 
como as procissões. Para 
isso, a irmandade fizeram 
os passinhos”, explica o 
diretor Museu de Arte Sa-
cra de Ouro preto, Carlos 
José Aparecido de Olivei-
ra.

Cada uma dessas cape-
las tem um tema relativo 
à Paixão de Cristo, que vai 
desde a sua condenação a 
sua crucificação, represen-
tando assim uma passa-
gem bíblica. Os nomes de 
cada passo estão ligados 
a passagem que ele repre-
senta. 

Na Semana Santa, os 
passos são abertos no dia 
da procissão do encontro 
e recebem a ornamenta-
ção devida para o dia. 

FOTOS: BRUNA SUDÁRIO

de fé e tradição
Passos
Passos da Paixão são abertos 

na Procissão do Encontro em cidades históricas


