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Uma nova

rotina

FOTO: UMIT BULUT

O Brasil e inúmeros países pelo mundo viram suas
rotinas sendo modificadas nos últimos meses.
O isolamento social se tornou uma necessidade com o
avanço da pandemia da COVID-19. Neste novo contexto,
todos os setores da sociedade precisaram se adaptar
ao período de quarentena.
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Editorial
O 30° Encontro do clero marianense (9 a
12 de março) trouxe a perspectiva do cuidado. Continuando o ano anterior, fixou-se a
necessidade de se rever o caminho presbiteral
e pastoral da arquidiocese de Mariana.
Três assuntos nortearam os participantes
do encontro: Estrutura Arquidiocesana de
Pastoral, Projeto Pastoral Presbiteral e a manutenção e sustentação do clero na estrutura
arquidiocesana. Mais de 150 presentes, entre
padres e diáconos, com a supervisão de Dom
Airton José dos Santos, puderam sentar-se e
promover o evento.
As estruturas arquidiocesanas de pastoral
passam por uma revisão e um questionamento. Como chegar às bases pastorais (comunidades e fiéis), o que é decidido pelas assembleias, conselhos e coordenações arquidiocesanas? Cansaço, isolamento, sobrecarga e distância são alguns fatores desta deficiência. Os
organismos arquidiocesanos darão sequência
a essa discussão, envolvendo as foranias, regiões e níveis pastorais.
O economato da arquidiocese e o arcebispo
colocaram em pauta a novidade da estrutura
econômica no que se refere à manutenção e
sobrevivência do clero. O instituto para cuidar será, agora, discutido pelos regionais. A
unificação da economia foi iniciada com a
contratação do sistema Theòs/Eclesia. O tempo dirá desta novidade.
A participação consciente, madura e responsável de todos dará o signo do cuidado
que se propõe.
O projeto presbiteral, pedido pela CNBB
e orientado pela arquidiocese, procura dar
pistas de ação para o cuidado do bem-estar,
do aspecto psicológico e das garantias da dignidade humana aos presbíteros e diáconos.
Quem cuida de quem? Quem cuida deve ter,
também, todos os cuidados para o outro.A
Pastoral Presbiteral acontece ao nível de cada
Igreja local, que vai descobrindo elementos
para a sua efetivação.
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Palavra do pastor
Dom Airton José dos Santos
Arcebispo Metropolitano de Mariana

Tempo Pascal, tempo de mudança
de vida, e de vida nova!
Estimados irmãos, leitores do nosso Jornal Pastoral, a Paz esteja convosco!
Esta afirmação, Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, fez aos seus discípulos que
estavam amedrontados e escondidos.
O Tempo Pascal é, para cada um de nós
e para toda a Igreja, um convite, através da
liturgia, a vivermos de modo novo, como
novas criaturas, pois, Deus, feito homem
veio até nós, assumiu nossa condição
humana, exceto o pecado, para servir a
humanidade (Is 53), salvá-la e libertá-la.
Desde o Domingo da Páscoa do Senhor
até o último Domingo do Tempo Pascal,
a liturgia da Igreja nos convida a celebrar
a Ressurreição do Senhor, renovados pelo
Espírito, para ressuscitar na luz da vida
nova (cf. Oração da Coleta, Domingo de
Páscoa, Missal Romano, pg. 295), vivendo nosso Batismo, amparados pelo Espírito Santo, para que nossos pensamentos
e atitudes correspondam aos mistérios
que recordamos (cf. Oração da Coleta, VI
Domingo da Páscoa, Missal Romano, pg.
309).
Ao nos prepararmos para celebrar cada
Domingo da Páscoa, através da escuta do
Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo,
somos formados como discípulos-missionários. Primeiramente, Maria Madalena,
que fora ao sepulcro, de madrugada, no
primeiro dia da semana, faz a experiência
da ausência do Senhor. Esperava encontrar
o corpo no sepulcro, mas ele estava aberto e vazio. Sai correndo e vai avisar Simão
Pedro e o discípulo que Jesus amava: “tiraram o Senhor do tumulo, e não sabemos
onde o puseram” (cf. Jo 20,2b).
O relato do Evangelho segundo João,
cap. 20, versículos de 19 a 31, nos fazem
saber que o Senhor Ressuscitado, aparecendo aos onze discípulos e a Tomé,
apazigua o coração de cada um, dizendo-lhes “A paz esteja convosco” (cf. Jo 20,19);
Neste mesmo relato, o autor sagrado fala
com firmeza, segurança e com autoridade, dizendo aos seus contemporâneos e a
nós hoje: “30Jesus fez diante dos discípulos
muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. 31Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o
Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais
a vida em Seu nome" (Jo 20,30-31).
Para nos formar no discipulado e no seguimento de Cristo, o relato do encontro
dos discípulos de Emaús com o Senhor
Ressuscitado, nos inspira (Lc 24,13-35).
Os dois discípulos que iam pelo caminho
e, sem o saber, ouviram Jesus explicando-lhes as Escrituras e falando de Sua Ressurreição, depois de pararem para o des-

canso e terem reconhecido nosso Senhor,
ao partir o pão, dizem entre si: “não estava
ardendo o nosso coração, quando Ele nos
falava pelo caminho e nos abria as Escrituras?” (cf. Lc 24,32). A Palavra de Deus
nos prepara para reconhecer o Cristo que
se nos dá em alimento para o Seu seguimento.
Na busca de viver uma vida nova, alicerçada na Ressurreição do Senhor, contemplamos o Cristo Bom Pastor do rebanho
(Jo 10,1-10). Neste trecho do Evangelho,
encontramos o próprio Jesus falando: “Em
verdade, em verdade, vos digo... (Jo 10,1.7).
Primeiramente o Senhor diz: quem não
entra no redil das ovelhas pela porta, mas
sobe por outro lugar, esse é ladrão e assaltante (Jo 10,1) e depois, “eu sou a porta das
ovelhas” (Jo 10,7). O Evangelho nos ensina
a fazer tudo a partir de Jesus, pois ele é a
porta do redil e das ovelhas. Não há como
entrar no redil e ter contato com as ovelhas
a não ser por Jesus Cristo.
Reforçando este ensinamento, o Evangelista São João nos apresenta Jesus como
Caminho, Verdade e Vida (Jo 14,1-12).
Neste trecho do Evangelho, Jesus nos dá
alento quando afirma: “Não se perturbe
o vosso coração! Credes em Deus, crede
também em mim” (Jo 14,1). E ainda mais,
o Senhor continua: “Eu sou o Caminho, a
Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim” (Jo 14,6).
O caminho a ser percorrido no tempo
da Páscoa é de renovação e de transformação, para a glória de Deus Pai. Por isso, a
oração de Jesus na hora da glória (Jo 17,
1-11a), ou seja, na hora em Cristo entrega
toda a sua vidam, por amor à humanidade, e ressuscita para abrir-nos as portas da
eternidade e redimensionar toda a criação,
pois os que fomos resgatados recebemos
“a graça de compreender que o sacrifício
de Cristo, nossa Páscoa, na plenitude dos
tempos, ultrapassa em grandeza a criação
do mundo realizada no princípio” (cf. Oração após a leitura do Livro do Gênesis, 1,12,2, na Vigília Pascal, Missal Romano, pg.
279).
Estimados leitores, o Tempo Pascal
nos faz perceber e celebrar, exultantes
de alegria, “...a maravilha da nossa criação e a maravilha ainda maior da nossa
redenção...“(trecho da Oração para benção da água para aspersão, Vigília Pascal,
Missal Romano, pg. 287). Por isso, exorto
a todos para que se voltem ao Cristo Ressuscitado com a mesma intensidade das
palavras de São João Paulo II, Papa: “Não,
não tenhais medo! Antes, procurai abrir,
melhor, escancarar as portas a Cristo!”
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O cuidado

com quem cuida
O clero de Mariana esteve reunido
no Retiro das Rosas, em Cachoeira
do Campo (MG), entre os dias 9 a
12 de março, no 30° Encontro de
Presbíteros e Diáconos. Nesses
dias, importantes assuntos foram
debatidos e os trabalhos foram
iluminados pela temática do cuidado
entre os presbíteros e diáconos, à
luz da Palavra de Deus “onde está o
teu irmão?” (Gn 4,9). Em entrevista
ao Pastoral, o representante dos
presbíteros, padre Paulo Barbosa,
comenta sobre o encontro.

BRUNA SUDÁRIO

Pastoral: O cuidado com
os presbíteros foi o tema
central do 30° Encontro
dos Presbíteros e Diáconos
da arquidiocese. Quais as
principais reflexões que o
clero fez sobre este tema?
Padre Paulo: O cuidado
com o outro é a chama que
iluminou o 30° Encontro do
dos ministros ordenados,
padres e diáconos. O tema
vem das assembleias regionais e da assembleia diocesana, passando pela avaliação do Conselho Arquidiocesano de Pastoral (CAP).
Demos continuidade ao ano
de 2019 e sequência ao que
se discutia sobre os aspectos
da saúde psíquica, síndromes
vividas, fragilidades e anseios
dos presbíteros e diáconos.
O 30° encontro, agora, veio
refletir aspectos ligados ao
cotidiano da Arquidiocese:
Estruturas Pastorais, Pastoral Presbiteral, manutenção,
sustentação e realidade administrativa da Arquidiocese
e Instituto do Clero.
O tema vem das assembleias
regionais e da assembleia
diocesana, passando pela
avaliação do CAP (Conselho Arquidiocesano de
Pastoral). Desde 2001, 1ª
Assembleia dos Presbíteros
e da 1ª Assembleia Diocesana de 2002, a Arquidiocese
se fortaleceu nos Conselhos

Pastorais e na coordenação
diocesana das pastorais, na
articulação dos regionais. As
regiões são espaços pastorais de unidade das foranias
e das atividades eclesiais que
acontecem nas paróquias e
comunidades.
Pastoral: Como o clero de
Mariana vê a proposta da
reestruturação
pastoral
desta Igreja particular?
Padre Paulo: Os participantes do encontro querem
que os níveis de organização pastoral sejam dinâmicos e cheguem às bases das
comunidades e leigos/as na
construção da Fé e da Vida.
A reestruturação terá sentido com o envolvimento e
participação ativa de toda a
comunidade eclesial. Quer-se esse protagonismo dos
leigos e leigas na comunidade diocesana. A consciência
do ser pastoral leve à comunhão e missão libertadora.
Pastoral: Como está o processo de implantação do
projeto da Pastoral Presbiteral na arquidiocese?
Como essa pastoral deve
funcionar?
Padre Paulo: Em Atos
20,28, encontramos a palavra apostólica “Cuidai de vós
mesmos e de todo o rebanho

sobre o qual o Espírito Santo
vos estabeleceu como guardiões, como pastores”.
A Pastoral Presbiteral segue
as diretrizes para a formação Presbiteral da Igreja no
Brasil e exige um trabalho
sistemático, organizado com
a elaboração de um plano
em que todos os agentes (os
Presbíteros e Diáconos) estejam cientes de sua missão
na fraternidade e na caridade pastoral. Busca-se o cuidadoso acompanhamento
pessoal e comunitário, integral e orgânico.
Cabe aos representantes do
clero alavancar a Pastoral
Presbiteral na construção
de uma estratégia que conte com a acolhida de todos.
Há prioridades no sentido
da espiritualidade, da formação permanente e no
acompanhamento da pessoa
do Presbítero e do Diácono.
Cuidar-se para cuidar do
outro é uma atenção em fa-

"

vor da unidade e da missão.
A Pastoral Presbiteral funciona quando os mais necessitados de atenção e zelo são
priorizados, sejam eles idosos ou os que necessitem de
um cuidado específico.
Pastoral: O instituto do clero foi outro ponto debatido
durante o encontro. Quais
os encaminhamentos apontados?
Padre Paulo: O Instituto
do clero é uma experiência
que acontece em algumas
dioceses ou realidades que
incluem Presbíteros e Diáconos. Visa dar vitalidade,
sustentação e manutenção
do clero. Há regimentos e
regras a serem cumpridos.
O que o 30° Encontro propõe deve ser discutido nas
regiões, se há necessidade
da criação deste Instituto,
tendo em vista o que funciona na Arquidiocese como

Cuidar-se para cuidar do outro
é uma atenção em favor da
unidade e da missão. A Pastoral
Presbiteral funciona quando os mais
necessitados de atenção e zelo são
priorizados, sejam eles idosos ou
os que necessitem de um cuidado
específico".

os Conselhos Econômicos e
Pastorais, representação do
Clero, os quais exultem para
dar sustentação e animação.
É preciso que os presbíteros
e Diáconos se sentem, dialoguem e reflitam a viabilidade,
ou não, desse Instituto para
o Clero. A Arquidiocese tem
uma rica experiência histórica que venceu o tempo e
que se coloca nesta avaliação,
com maturidade, sobre as
novidades que aparecem.
Pastoral: Qual avaliação o
senhor faz sobre o 30° Encontro dos Presbíteros e
Diáconos da arquidiocese?
Padre Paulo: Avalio positivamente porque tratou de
temas pertinentes à realidade diocesana. Não houve
assessores de fora para que,
internamente, se pudesse
pensar a partir dos olhos e
intenções de dentro. É sempre bom sentar-se e avaliar
a caminhada, não somos
ministros só para nós mesmos, mas para servir o povo
no serviço do Reino. Nosso
Clero é acolhedor, animado e disposto. O momento
exige autoconsciência, determinação e serenidade.
Como pede o Papa Francisco, é preciso que os Padres
e Diáconos sejam como o
Bom Pastor no cuidado das
ovelhas.
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Desafios

em tempo de isolamento social
A pandemia da COVID-19 mudou a rotina de milhares de pessoas em todo o mundo,
ressaltou a necessidade da Igreja estar presente na internet e chamou a atenção para
os cuidados com a saúde mental

BRUNA SUDÁRIO

BRUNA SUDÁRIO

Nas últimas semanas,
milhares de pessoas passaram por mudanças em
suas rotinas e o isolamento
social se tornou uma necessidade diante do crescimento da pandemia da
COVID-19. Todos os setores da sociedade sentiram
o reflexo desta mudança
e precisaram se adaptar, o
que levou a internet a se
tornar um espaço de comunhão, oração e aproximação das pessoas.
Para os comunicadores católicos, este período
reforça a necessidade da
Igreja estar cada vez mais

"

presente no mundo virtual. Segundo o jornalista e doutor em Ciências
da Comunicação, Moisés
Sbardelotto, está sendo
um momento em que a
Igreja está redescobrindo
o valor da comunicação.
“As paróquias e as igrejas
não podem mais reunir as
comunidades, e, portanto
há certa saudade do encontro. E, por outro lado,
as comunidades passaram
a perceber que as mídias
podem ajudar e complementar as ações pastorais
e as relações interpessoais,
especialmente nestas se-

manas. A Igreja, nas suas
várias expressões, se vê desafiada a ser mais ‘ousada e
criativa’, como pede o Papa
Francisco, para repensar o
estilo e os métodos evangelizadores”, disse.
Moisés destaca que a
quarentena tem deixado
alguns ensinamentos para
os agentes da Pastoral da
Comunicação. “O principal ensinamento é que,
mesmo com praticamente
tudo fechado nestes dias,
a Igreja pode continuar
sendo – e talvez até mais
– ‘em saída’, como pede
o Papa Francisco. Desta

vez, porém, pelas ‘estradas
digitais’, que, como diz o
pontífice, também estão
‘congestionadas de humanidade’, de pessoas que
nestes dias podem estar
desorientadas, inseguras,
sem esperança, em busca de sentido. E a Igreja é
chamada a ir ao encontro
delas, para lhes anunciar
uma Boa Nova e a Vida
em abundância. As nossas
conexões hoje podem até
ser por meio de aparelhos
e telas, mas quem está na
frente desses aparelhos e
telas são homens e mulheres de carne e ossos, com

suas alegrias e tristezas,
suas angústias e esperanças. Por isso, é importante pensar a internet e as
redes digitais como mais
um ambiente de vida, de
relação, de experiência do
mundo, que não substitui
os outros ambientes, mas
os complementa”, afirma.
O bombardeio de notícias falsas
Com o avanço dos casos do novo coronavírus
no Brasil e no mundo,
tem crescido também, o
número de informações
falsas (fake news) sobre a

A Igreja, nas suas várias expressões, se vê desafiada a ser mais ‘ousada e criativa’,
como pede o Papa Francisco, para repensar o estilo e os métodos evangelizadores”
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doença. Para os cristãos
combaterem essa multiplicação de informações,
Moisés afirma que é preciso priorizar, selecionar e
discernir.
“Estamos sendo bombardeados de informações
desde a hora em que acordamos até segundos antes
de fecharmos os olhos para
dormir à noite. Mas, assim
como não podemos passar o dia inteiro comendo,
muito menos comendo
apenas ‘porcarias’, também
temos que cuidar e equilibrar a nossa ‘dieta midiática’. A primeira coisa é saber
escolher: o dia tem 24 horas, não temos condições
físicas, cognitivas e psicológicas para consumir
todas as informações que
recebemos. Então, precisamos priorizar, selecionar,
discernir. É importante se
perguntar: onde busco e
encontro informações? A
quem dou ouvidos? O que
é importante para o meu
crescimento como pessoa
e o que é mera distração e
perda de tempo e, portanto, perda de vida?”, disse.
Ele acrescenta que também é preciso saber ler e
escrever. “Ler é interpretar a realidade, é desvendar a informação, removendo os ‘véus’ dos vários
interesses em jogo. Exige
reflexão curiosa e crítica sobre aquilo que é dito
e mostrado. É ir além da
manchete. Antes de sair
compartilhando, é preciso
se perguntar: o que e quem
estão envolvidos naquilo
que estou lendo, vendo,
ouvindo? Que fontes são
citadas? Os dados são confiáveis? Que pessoas e valores essa notícia defende,
fere ou ignora? Por fim,
é preciso saber escrever,
que não é apenas ordenar
letras em palavras, e palavras em um texto. Escrever
aqui significa ‘inscrever-se’
naquilo que eu leio, ouço,
vejo. Ou seja, é engajar-se
com a realidade noticiada,
ir além do mero ‘informar-se’. Não ser um disseminador inconsciente de
desinformação. Diante de
uma informação recebida,
que resposta parece apropriada à luz da dignidade
da pessoa humana e do
bem comum? Devo co-

Comunhão e participação

mentar algo? Devo compartilhar? Com quem?
Por quê? Devo silenciar?
Como posso “reescrever”,
concretamente, com minhas ações, a realidade
noticiada ou os fatos informados?”, finalizou.
Cuidado com a saúde
mental
Não só mudanças sociais, mas o período de
quarentena pode impactar diretamente na saúde
mental das pessoas que tiveram de se adaptar a uma
nova rotina de vida: a de
ficar sem sair de casa.
Segundo o padre José
Carlos dos Santos, diretor
da Faculdade Dom Luciano e professor de psicologia, o tipo de isolamento
vivido pelas pessoas pode
provocar um mal muito
grande à saúde mental,
em razão de muitos fatores. “Em primeiro lugar, o
isolamento por si mesmo
é contrário à natureza humana. Temos necessidade
do outro, do encontro, da
proximidade. Para muitas
pessoas, a situação atual
de quarentena agrava um
quadro de solidão previamente existente e já dolorosa. Nossa sociedade é
muito diversificada. Há o
jovem que embora sofra
com o isolamento, tem à
sua disposição um ambiente familiar aconchegante e cheio de recursos,
certa segurança financeira,
e junto a isso muitas for-

mas de ocupar o tempo,
como a continuidade dos
estudos, o acesso às redes
sociais, TV a cabo, programas de stream, etc. Diferente é o isolamento para
quem vive sozinho, para as
pessoas fragilizadas física e
psicologicamente, para as
muitas pessoas que vivem
em condição de escassez
de recursos e em situação
de pobreza, etc. Caso esta
situação permaneça por
tempo prolongado, uma
significativa parcela de
nossa população será desafiada não somente a se
manter saudável diante da
ameaça da pandemia e do
empobrecimento, mas haverá um significativo agravamento da fragilização
do funcionamento mental.
Diante disso, penso que a
Igreja tem que assumir um
papel ativo. Com empenho e criatividade, é possível manter a comunicação
com as pessoas, neste momento ainda mais sensíveis e abertas à mensagem
de Jesus Cristo e do Evangelho”, disse.
A impossibilidade de
sair de casa também aflora os conflitos internos
e familiares das pessoas.
Padre José Carlos pontua
que este é um dos maiores
desafios vividos durante a
quarentena.
“Na rotina de vida que
desenvolvemos,
muitas
atividades são de natureza
defensiva, para nos proteger do encontro com os

conflitos interiores e interpessoais. Por exemplo,
uma pessoa que tenha sérias dificuldades no relacionamento com familiares poderá criar uma rotina em que acabe sobrando
pouco tempo para estar
em casa, reduzindo o tempo de encontro e o desgaste das relações. O mesmo
vale para os conflitos interiores. Inconscientemente,
tendemos a fugir destes
conflitos, porque provocam grande sofrimento,
enquanto o correto seria
enfrentá-los. Esta nova rotina de vida, com a obrigatoriedade de estar em casa,
rompe com grande parte
dos hábitos defensivos que
estruturavam a vida, e poderá nos expor aos muitos
conflitos presentes até em
pessoas psicologicamente
saudáveis. Quanto a isso,
creio que haverá pessoas
que irão crescer em qualidade de vida psíquica com
esta nova forma de viver.
Mas em muitas situações
os conflitos “intra” e interpessoais irão se agravar, e
relações já fragilizadas poderão se fragmentar completamente”, ressalta.
Home office
Uma das saídas adotadas por muitas empresas
e instituições foi manter seus colaboradores e
alunos desenvolvendo as
atividades de casa. Mas
muitas pessoas acabam
encontrando dificuldade

|
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em manter-se saudáveis e
produtivas neste período
de quarentena.
Para padre José Carlos
o segredo está em fazer
todo esforço possível para
dar continuidade à vida,
mantendo em casa a rotina e as atividades normais.
“Os males maiores a serem
combatidos são a solidão
e a inatividade. É possível, ao menos para muitas
pessoas, estar em casa e
manter o contato e a relação afetiva com parentes e
amigos. Isolamento social
não pode se transformar
em distanciamento afetivo. Além disso, manter-se produtivo resulta no
sentimento de realização
pessoal, que é fonte de
energia e revigoramento
psíquico. É plenamente
possível criar em casa uma
rotina ‘quase normal’ de
trabalho, alternando com
o necessário tempo de descanso e convivência, seja
com pessoas que residem
na própria casa, seja com
outras pessoas, por meio
dos recursos de comunicação de que dispomos. São
prejudiciais tanto o excesso de atividades, e sobretudo atividades repetitivas,
quanto a ausência de trabalho. Portanto, com zelo
e criatividade é possível
manter-se ativo, continuar exercendo atividades de
trabalho, de evangelização
e de promoção humana, e
conservar a saúde física e
mental”, disse.
WILLIAM IVEN
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Formação
Ciclo da Páscoa —
Páscoa da Ressurreição
O Tríduo Pascal, é a preparação para a maior festa da Igreja,
a Páscoa, ponto culminante do Ano Litúrgico. Começa com a
missa vespertina da Ceia do Senhor; é Páscoa do Senhor celebrada sacramentalmente em três dias. “Partindo do Tríduo
Pascal, como sua fonte e luz, o tempo novo da Ressurreição
enche todo o ano litúrgico com sua claridade” (CIgC 1168).
Abrange a quinta-feira Santa com a celebração da Ceia do Senhor, sexta-feira da Paixão, sábado Santo e termina com as vésperas do Domingo da Ressurreição.
Quinta-feira Santa
Antes do Século VII, celebrava-se neste dia a reconciliação
dos penitentes. A reforma de 1955 reintroduziu à noite, a celebração eucarística para recordar a sua instituição. O Vaticano
II introduziu mudanças para indicar melhor o significado da
celebração. A liturgia da Quinta-feira Santa nos fala do amor,
celebrando a cerimônia do lava-pés, instituição do Sacerdócio
Ministerial e da Eucaristia, em que Jesus se fez nosso alimento,
dando-nos seu Corpo e Sangue.
Sexta-feira Santa
A Igreja celebra e contempla o Cristo crucificado. Neste dia,
em que Cristo nossa Páscoa foi imolado (cf. 1Cor 5,7), não é
celebrada a Eucaristia; celebra-se o mistério da cruz gloriosa.
Com o Vaticano II a Celebração litúrgica, já fixada na parte da
tarde, às 15h, sofreu importantes modificações. Nesta celebração o presbítero ou bispo usa paramento da cor vermelha, sinal
da realeza de Cristo. Quem preside entra em silêncio e se prostra em adoração diante do altar. Segue a Liturgia da Palavra,
centrada na leitura da Paixão e Morte de Jesus. A oração universal, quando a Igreja apresenta a seu Senhor suas intenções,
é também um momento de expressar a comunhão entre todos
os filhos de Deus. A espiritualidade desse dia é basicamente de
silêncio, jejum, oração e adoração ao mistério de amor de Jesus
expresso na sua doação na cruz.
Sábado Santo
É também um dia de meditação e silêncio, enquanto aguardamos a Ressurreição do Senhor. Deve ser marcado por um
grande respeito. “Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras; foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras” (1Cor 15, 3-4). A Igreja permanece junto
ao sepulcro do Senhor, meditando sua Paixão e Morte, a sua
descida à mansão dos mortos.
Vigília Pascal
A Igreja primitiva celebrava todo domingo a ressurreição
de Cristo. Somente depois do século II foi preestabelecido um
domingo da Ressurreição do Senhor. Segundo uma tradição
antiga, esta noite é consagrada “em honra ao Senhor”, nela se
celebra e comemora a noite Santa em que o Senhor Ressuscitou. A Vigília Pascal é o centro da Semana Santa e da nossa fé,
quando acontece o momento culminante: a Ressurreição do
Senhor. O Exultet – proclamação da Páscoa – anuncia todas as
alegrias da solenidade que se celebra. A vitória de Cristo sobre
as trevas, a oração pela paz, pela Igreja, pelos governantes e por
todos que chegam à pátria celeste. É uma liturgia prolongada
que deve ser celebrada com entusiasmo e alegria, no seu verdadeiro sentido, por parte do clero e dos fiéis. A Vigília Pascal é a
mãe de todas as vigílias.
Domingo de Páscoa
No domingo de Páscoa celebramos a vitória de Jesus que
desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia para
salvar a humanidade. Páscoa é vitória, é o homem chamado
à sua maior dignidade. Este é o dia da esperança universal, o
dia em que em torno do Ressuscitado, unem-se e associam-se
todos os sofrimentos humanos, as desilusões, as humilhações,
as cruzes, a dignidade humana violada à vida humana respeitada. A ressurreição nos revela a nossa vocação cristã e nossa
missão: a torna próxima de todos os homens.
Caderno: “Ano litúrgico”, Arquidiocese de Mariana, 2017
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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 ao descobrirem 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 receberam o Espírito
Santo para continuarem a Sua obra. A Palavra de Jesus
no Caminho foi mostrando 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 disposição para empreender o caminho de
volta e anunciar que Ele vive!
Sentido Litúrgico
Jesus se faz presente em nosso meio, revela-nos o
sentido das Escrituras e parte o Pão para nós. Distingue-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.
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IV Domingo da Páscoa
Domingo do Bom Pastor
Jo 10,1-10

V Doming

“Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim será salvo” (Jo 10,9).
O Bom Pastor é a porta que dá acesso ao Pai, à vida
plena. Jesus é o Pastor que entra pela porta para cuidar
das ovelhas e cumpre, com amor, a missão que o Pai
lhe confiou. Ele conhece as ovelhas e chama-as pelo
nome e elas ouvem a sua voz, porque sabem que somente Ele conduz à salvação. Ouvir a voz de Jesus é
tomar decisão de acompanhar seus passos no amor e
no serviço.

Jesus nos apresenta grandes re
uma mensagem de encorajamento
be o vosso coração”. “Na casa de m
moradas”. Cristo é o “Sacramento
que Ele e o Pai são um: “quem m
rosto de Deus só pode ser encontr
Palavra e nos gestos de Jesus. “Eu s
Verdade e a Vida”. A vida de Jesus
sua liberdade para fazer o bem, seu
pobres, tudo isso torna visível o r
Pai.

Sentido Litúrgico
A liturgia deste 4º Domingo da Páscoa apresenta Jesus: Pastor e Porta. Ele é o Pastor que, com carinho,
cuida e conduz seu rebanho para a nascente de água
viva, onde existe vida em abundância; se revela como
Porta para o caminho da salvação. Passar por essa porta é aderir a Ele, segui-Lo e acolher sua proposta.

Sentido Litúrgico
O Senhor se manifesta como c
e vida. O Caminho que devemos
que devemos amar e a fonte da vi
ramente nos sacia. Nele, o Pai reve
isso nosso coração se enche de s
fiança.

celebrar!
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VI Domingo da Páscoa
Jo 14,15-21

No domingo anterior, Jesus anunciou sua partida
e agora nos promete o Espírito Santo. “Eu pedirei
ao Pai, que vos dará outro Defensor”... “o Espírito
da Verdade”. A presença do Senhor ressuscitado se
dará no coração de seus discípulos, que testemunharão, pelo Paráclito, a Santíssima Trindade. Para
que os discípulos possam fazer essa experiência do
Espírito Santo, Jesus pede a permanência e fidelidade na vivência dos mandamentos que se resume em
um só: o amor; e nos chama a viver no amor como
Ele viveu.

Sentido Litúrgico
O Senhor nos promete o seu Espírito e nos revela
a alegria da sua ressurreição, preparando-nos para
a grande celebração da vinda do Espírito Santo. A
páscoa de Jesus se realiza em todos que se deixam
iluminar e conduzir pelo Espírito da verdade.
ILUSTRAÇÃO: DIÁCONO BRUNO ANDRADE
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omingo da Páscoa
Jo 14,1-12

randes revelações e deixa
rajamento; “Não se perturcasa de meu Pai há muitas
cramento Primordial”, por“quem me vê, vê o Pai”. O
r encontrado na Pessoa, na
esus. “Eu sou o Caminho, a
a de Jesus, seu jeito de agir,
o bem, seu amor pelos mais
visível o rosto amoroso do

a como caminho, verdade
devemos trilhar, a verdade
onte da vida que verdadeio Pai revelou seu amor, por
nche de serenidade e con-
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Ascensão do Senhor
Mt 28,16-20
Os apóstolos, reunidos em torno do Ressuscitado, reconhecem-no como Senhor e o adoram, mas
ainda assim alguns duvidaram. Antes de sua subida
gloriosa, Jesus falou com autoridade, enviando-os
em missão para formar novos discípulos e batizá-los em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Confia a todos a missão de anunciar a Boa Nova
do Reino e promete sua presença amiga e eficaz.
“Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos
tempos”. Celebrar a Ascensão do Senhor significa
tomar consciência da missão que foi confiada aos
discípulos e sentir-se também responsável nesta
missão.
Sentido Litúrgico
Celebrando o Mistério da Ascensão do Senhor
aos céus, compreendemos o sentido mais profundo
da sua ressurreição e da missão que Ele nos confiou. No final do caminho percorrido no amor e na
doação está a vida plena. Jesus elevado e glorificado
ao Pai permanece conosco até o fim dos tempos.

37

Liturgia
A música e o canto litúrgico
na Liturgia Eucarística III
Maria Imaculada Teófilo
Região Centro

O Pai Nosso
O Pai Nosso, a Oração do Senhor, constitui, na
missa um ato muito singular.
• Primeiro por sua origem, não somente enquanto
Escritura inspirada, mas porque ela vem dos próprios lábios do Senhor;
• Por seu lugar no coração da Eucaristia;
• Pelo movimento ritmado das suas três “aspirações” e de suas quatro “súplicas”, que lembram a
salmodia.
O Pai Nosso não é “um dos cantos da missa”.
Ele deve permanecer o que é: oração, que toda a
assembleia dos cristãos torna sua. Uma recitação
lenta, meditativa, a meia-voz, é uma boa maneira de dizer essa oração na missa. No entanto, esse
texto, combinado com a melodia também se presta
muito ao canto litúrgico, contanto que seja sóbrio,
de modo que a melodia não prevaleça.
Cordeiro de Deus
A fração do pão é acompanhada pela assembleia com o canto do Cordeiro. Esse canto pertence à assembleia e por isso não deve ser entoado
nem recitado por quem preside. Diz a instrução
geral do Missal Romano: “O grupo de cantores ou
o cantor ordinariamente canta ou, ao menos, diz
em voz alta, a súplica do Cordeiro de Deus, à qual
o povo responde. A invocação acompanha a fração
do pão, por isso pode-se repetir quantas vezes for
necessário até o final do rito. A última vez conclui-se com as palavras dai-nos a paz” (IGMR, 83).
Não convém utilizar do canto do Cordeiro para
dar fim à saudação da paz, que pela nossa cultura,
costuma ser prolongada, efusiva e até barulhenta.
Por ser um momento sublime e respeitando a
índole do texto litúrgico, convém utilizar de melodia suave, introspectiva, que nos ajude a recordar
o momento de Cristo Crucificado (o Cordeiro sem
mancha, cf. 1Pd 1,18-19) para a remissão de nossos pecados.
Comunhão
O canto de Comunhão, que pode retomar o
Evangelho do dia, garante a unidade das duas mesas (Palavra e Eucaristia). Cantos de adoração ao
Santíssimo e cantos de cunho individualista ou temático não expressam a densidade desse momento.
O canto de comunhão une e a todos faz compreender, em profundidade, o mistério que celebram.
O canto de comunhão deve durar o suficiente
para que toda a assembleia comungue. Tal canto
pode finalizar com algum instrumento fazendo
um solo até que o último fiel comungue. O canto
representa a índole comunitária da procissão de
comunhão e, pela unidade das vozes, representa a
união espiritual dos comungantes e a alegria dos
corações para receber a Eucaristia.
Não havendo canto, a antífona proposta no Missal pode ser recitada pelos fiéis, por alguns dentre
eles ou pelo leitor, ou então pelo próprio sacerdote,
depois de ter comungado, antes de distribuir a Comunhão aos fiéis.
O silêncio também é previsto por um momento após a comunhão. Após a comunhão, pode-se
também entoar o canto de um salmo, canto de louvor ou hino cantado por toda assembleia.
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O sonho da unidade
Pe. José Antônio de Oliveira
Assessor do Conselho do Laicato

Uma das marcas mais
bonitas da Criação é a
sua infinita diversidade.
Somos todos diferentes.
Por outro lado, o grande sonho de Jesus é que
haja unidade entre seus
discípulos e discípulas.
Afinal, o que nos une é
muito superior ao que
nos distingue ou difere.
E isso nós experimentamos sobretudo quando causas maiores nos
fazem esquecer as diferenças.
Porém, essa unidade é ainda uma utopia.
E encontra incontáveis
obstáculos.
Podemos citar: a indiferença
ecumênica
e conformismo (aceitamos passivamente a
divisão), preconceito,
falta de formação, autoproteção e medo, dificuldade de lidar com o
diferente, revanchismo,
exclusivismo, arrogância religiosa, disputa de
poder, cultura religiosa
de mercado, competição, presunção (cada
um acredita possuir

a verdade), estruturas
eclesiais sedimentadas,
questões ideológicas, teológicas, pastorais...
Embora o esforço pela
unidade tenha sempre
existido, o movimento
ecumênico mundial organizado só teve início
no final do século XIX.
Foi uma iniciativa das
Igrejas protestantes, que
viam na divisão e fragmentação um enfraquecimento, além de prejudicar a missão.
A Igreja católica, inicialmente, não foi favorável ao movimento.
Na sua concepção, era
a única Igreja verdadeira. O diálogo com outras denominações teria
como único objetivo
trazê-las para o seu seio,
a fim de que encontrassem também a salvação.
Em 1960, João XXIII
criou um Secretariado
para a Unidade dos Cristãos. Com o Concílio
Vaticano II, iniciou uma
abertura maior, continuada e alimentada depois
por Paulo VI.
Em 1995, João Paulo
II publicou a Encíclica
Ut Unum Sint (Que todos sejam um), reafir-

mando o ecumenismo
como essencial para a
fé cristã. Devemos, dizia, envidar “todos os
esforços para eliminar
palavras, juízos e ações
que, segundo a equidade e a verdade, não correspondem à condição
dos irmãos separados
e, por isso, tornam mais
difíceis as relações com
eles” (UUS, 29).
No Brasil, desde que
a CNBB deu início à
elaboração de planos
de pastoral, chamados
posteriormente de Diretrizes, figura entre as
seis dimensões também
a do ecumenismo e do
diálogo. Um grande
avanço foi a criação, em
1982, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs
(CONIC), que congrega sobretudo algumas
Igrejas históricas.
Na abertura da Conferência de Aparecida,
Bento XVI nos dizia:
“Não bastam as manifestações de bons sentimentos. Fazem falta
gestos concretos que
penetrem nos espíritos
e sacudam as consciências, impulsionando
cada um à conversão

interior, que é o fundamento de todo progresso no caminho do
ecumenismo” (DAp, n.
234).
E o papa Francisco
nos esclarece: O diálogo não significa desistir
da própria identidade
quando se vai ao encontro do outro, e nem
mesmo ceder a compromissos com a fé e a moral cristã. Pelo contrário,
“a verdadeira abertura
implica manter-se firme
em suas próprias convicções mais profundas,
com uma identidade
clara e alegre e, por isso,
aberta a compreender
as razões dos outros”.
Para muitos, diz nosso Pastor, “a convivência
só seria possível escondendo a própria pertença religiosa. Mas o futuro está na coexistência
respeitosa da diversidade, não na aprovação de
um pensamento único,
teoricamente neutro.
Temos visto ao longo da
história, a tragédia dos
pensamentos únicos”
(Audiência com o Pontifício Conselho para o
Diálogo, 28 de novembro de 2013).

Terço dos Homens: uma bênção de Deus
Nilton de Aquino Andrade
Paróquia de Sant´Ana
em Guaraciaba

O Terço dos Homens
é um movimento religioso que, segundo
relatos, existe desde
1914, na Alemanha; e
surgiu com a iniciativa
de se rezar na rua, enquanto as esposas participavam de reuniões
da Igreja e das comunidades, oriundo de movimento apostólico denominado naquele país
de Shoenstatt.
Na arquidiocese de
Mariana, praticamente
em todas as paróquias
distribuídas nas 79 cidades que a compõem,
o movimento do terço
existe e é muito ativo.

Além das orações semanais, equipes fazem visitas familiares e rezam o
terço nas casas, levando
o testemunho de fé a
Maria e seu filho Jesus.
No referido encontro
semanal, a contemplação dos mistérios gozosos, gloriosos, dolorosos e luminosos, ocorrem respectivamente
praticados na primeira, segunda, terceira e
quarta semana do mês,
além da Oração de São
José e das músicas, que
dão um tom especial de
emoção durante as orações.
Também já é prática,
em algumas paróquias,
atribuir ao grupo do
Terço dos Homens a
participação na equipe
litúrgica e nos corais

junto às missas, escaladas entre os outros
grupos religiosos nos
domingos do mês.
O Terço dos Homens,
não é simplesmente um
grupo de oração, é um
grupo que marca presença em encontros nas
comunidades rurais,
encontros regionais e
também em eventos
nacionais como o de
Aparecida-SP.
É perceptível a alegria da comunidade de
fé. Rezar o terço não é
só repetir as orações.
Rezar o terço é conversar com Deus e com
Maria sua Mãe, revestindo o espírito de uma
profunda confiança, revigorando a disposição
e estimulando a vontade, além de proporcio-

nar uma agradável alegria interior.
Em algumas cidades da arquidiocese,
os grupos atuam com
encontro
semanais
contando,
inclusive,
com a participação de
crianças, o que muito nos alegra. Citando
como exemplo a Paróquia Santana, de Guaraciaba, que é formada
por 36 comunidades,
a maioria delas rurais;
e dessas comunidades
mais de dois terços têm
presença ativa do Terço
dos Homens.
Participe do Terço
dos Homens, veja na
sua cidade a agenda
semanal, o local de encontro e viva intensamente esta corrente de
bem.
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Opinião
É a Campanha da Fraternidade:
você pode colaborar
Pe. Luiz Faustino dos Santos
Granada, Abre Campo MG

“A necessidade era tanta e tamanha,
que a fraternidade saiu em campanha...”. Por favor, estamos carentes de
fraternidade! Colabore conosco. O
mundo tem um número imenso de
pessoas colaborando com esta campanha, mas ainda somos poucos.
Deus deu dons a todas as pessoas.
De alguma coisa você gosta, sabe fazer e pode fazer. Vamos! Coragem! O
melhor meio da fraternidade ser global é através da evangelização. Você
sabia que é possível evangelizar sem
falar do Evangelho, sem falar de Jesus,
sem falar em Deus? Nossa vida pode
ser o único Evangelho que muitas pessoas serão capazes de ler. Um santo
Francês, Charles de Foucauld, disse
que “devemos gritar o Evangelho com
a vida”. É isto! Ele dizia que devemos
ser tão bondosos, tão caridosos, tão
fraternos que as pessoas que nos veem
digam: “se ele é tão bom assim, imagina o seu mestre!”
Nós, que vivemos num país onde a
maioria ainda é católica, temos muitos
meios de evangelizar, além do testemunho. São as pastorais. A pastoral,
como ensina o Documento de Aparecida, e o Papa Francisco em “A Alegria
do Evangelho”, deve ser missionária,
transformadora. Toda missão é transformadora. Começa por transformar
o próprio missionário. Imagina você
se dedicando a uma pastoral em sua
comunidade, e aperfeiçoando no serviço correspondente a esta pastoral.
Qualquer que seja a ação pastoral, o
agente deve ser criativo, atualizado,
alegre, otimista e de muita fé. Deve
lembrar-se do que Deus disse a Josué:
“Não tenha medo e não se sinta acovardado, porque Javé seu Deus vai estar com você por onde você andar” (Js
1,9). Ou o que disse Jesus: “Eu estarei
com vocês todos os dias, até o fim dos
tempos” (Mt 28,20).
Há uma multiplicidade de pastorais,
de acordo com as necessidades da comunidade. Algumas são indispensáveis em todas as comunidades: a coordenação da comunidade que a anime
e faça com que seja, verdadeiramente, uma comunidade eclesial de base,
portanto, missionária (cf. At 2,42-47).
Toda comunidade cristã deve ter catequese, grupo de reflexão, pastoral
do dízimo, equipe de liturgia. Outras
pastorais, talvez, não sejam necessárias numa pequena comunidade, mas
nas Paróquias o campo é mais extenso,
sobretudo pela necessidade de organizar as pastorais sociotransformadoras.
Toda pastoral que se preza produz
FRATERNIDADE.
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Os enfermos e os idosos

em nossas famílias

CRÉDITO

Mons. Luiz Antônio Reis Costa
Vigário Geral da Arquidiocese de Mariana

Um dos bens que nesta vida
mais estimamos é a saúde. Todas
as outras dificuldades são mais
facilmente suportadas quando se
tem saúde. Todavia, quando somos
atingidos pela enfermidade até as
coisas mais simples do cotidiano ficam extremamente difíceis.
Experimentamos não só a nossa
fragilidade e os nossos limites físicos, mas também nos tornamos
dependentes dos outros.
Quando a doença nos visita,
planos são interrompidos e a vida
toma um rumo completamente
diferente daquilo que até então
fora imaginado. “A doença é uma
experiência que, mais dia menos
dia, acontece conosco, com um
nosso familiar ou nosso amigo.
Ninguém gosta de ficar doente ou
de ter um doente próximo de si.
Em nossos planos nunca consideramos a possibilidade de adoecer.
Mas não podemos fechar os olhos:
a doença existe e o doente precisa
ser cuidado” (Pe. Leo Pessini)

"

Como discípulos de Jesus, é fundamental para nós ter como referência a sua conduta para com os
enfermos que encontrou ao longo
de sua missão. Basta ler os evangelhos para constatar o amor de predileção que Jesus teve pelos doentes. Praticamente em cada página
do Evangelho encontramos alguma ação de Jesus em favor de um
enfermo. Os seus queridos eram os
leprosos, os surdos e mudos, os cegos, os aleijados, os transtornados.
Frequentemente Jesus estava cercado de doentes. Manifestando-se
como o autêntico Messias, Jesus
deu como sinal dessa verdade o
seu zelo pelos enfermos: “ide contar o que vistes e ouvistes: os cegos
recuperam a vista, o paralíticos
andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos
ressuscitam e aos pobres é anunciado o evangelho” (Lc 7, 22).
As curas que Jesus realizava não
estavam reduzidas à recuperação
do bem estar corporal. Eram muito mais que isso. O objetivo de Jesus era restaurar a pessoa humana

como um todo, em cada uma de
suas dimensões, reintegrando-a
na sociedade e encaminhando-a para um novo relacionamento
com Deus mediante a sincera conversão. “Jesus liberta os enfermos
de tudo quanto os desumaniza. Liberta-os da solidão e do isolamento, da desconfiança e do desespero, da resignação passiva. Jesus
convida o doente a ter uma atitude
positiva, construtiva e criadora de
vida e saúde. É surpreendente que,
em muitas curas, ele diga ‘a tua fé
te curou’. O próprio enfermo tem
algo de muito positivo para a sua
melhora” (Pe. Leo Pessini). Aos
discípulos, junto com o mandato
de pregar o Evangelho, Jesus deu
a incumbência de cuidar os enfermos.
Nossas famílias também se deparam frequentemente com o drama da doença e com os limites experimentados pelos idosos. O que
Jesus nos pede é aquela atitude de
cuidado amoroso em relação aos
enfermos. Um cuidado que nem
sempre se dá de forma afetiva e

O ritmo acelerado da vida contemporânea rouba muito do tempo
que deveria ser dedicado aos enfermos e aos idosos das nossas famílias. Não poucos deles se queixam de solidão e abandono".

efetiva. O ritmo acelerado da vida
contemporânea rouba muito do
tempo que deveria ser dedicado
aos enfermos e aos idosos das nossas famílias. Não poucos deles se
queixam de solidão e abandono.
Alguns sentem-se oprimidos pelo
sensação de inutilidade e julgam-se um peso para suas famílias.
Nessa hora é decisiva a presença
da Igreja junto aos enfermos por
meio das visitas, da convivência
fraterna, do serviço caritativo e
do amparo, sem esquecer da sua
inclusão na vida sacramental. São
cada vez mais numerosos os enfermos em nossas famílias e comunidades. No ano pastoral dedicado à
família, eles merecem ser especialmente considerados.

Para Refletir
com seu grupo ou
equipe pastoral

1. Como as atitudes de
Jesus nos ajudam a realizar nosso serviço junto aos enfermos?
2. Qual é a situação dos
enfermos em nossas
famílias ou comunidades? O que podemos fazer por eles?

Notícias
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Visão pastoral
Impacto do coronavírus
na vida das famílias
Pe. Edmar José da Silva
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

O nosso projeto Arquidiocesano de Evangelização (PAE) elegeu a família como prioridade
pastoral para a Arquidiocese de Mariana no
ano de 2020. Esta escolha foi feita há três anos
e, na ocasião, não se cogitava a possibilidade de
uma triste pandemia como esta que estamos
enfrentando hoje, a da Covid-19. No dia 26 de
fevereiro foi constatado o primeiro caso de infecção no Brasil, na cidade de São Paulo. De lá
para cá, muita coisa mudou no país, incluindo
o comportamento das famílias.
As famílias do mundo inteiro estão sendo
orientadas a ficarem confinadas em casa para
evitar a transmissão do vírus. Este isolamento
social forçado, mas necessário, tem gerado impactos psíquicos inigualáveis: a guerra contra
um inimigo invisível, a incerteza quanto a data
para voltar à normalidade e o enclausuramento
forçado, tem causado medo, angústia, irritabilidade, estresse e até insônia. O temor é uma
sensação contínua nas casas das famílias: medo
de contrair o vírus, de morrer, de perder o emprego, de faltar suprimento alimentício ou hospitalar, de perder algum parente, de não poder
se despedir do ente querido falecido, da instabilidade quanto ao futuro, etc. Esta é a dura
realidade pela qual passa a maioria das famílias
no mundo inteiro e, no Brasil, não é diferente.
Ao lado disso, o isolamento social tem forçado as pessoas a darem um tempo para si mesmas, a refletirem sobre a vida, a repensarem
valores e, principalmente, a valorizarem mais
a família e tudo aquilo que ela significa na vida
humana. Genitores e filhos, antes na correria
exaustiva do trabalho e do estudo, agora estão
dentro de casa, convivendo, conversando, brincando, chorando, rezando e estreitando laços.
Idosos, antes esquecidos nos asilos ou dentro
de suas casas, começaram a ser alvo de preocupação dos filhos e netos; parentes distantes
começaram a usar os meios tecnológicos para
obterem notícias; o cuidado mútuo e a preocupação com o bem-estar alheio se tornaram
questões de sobrevivência diante da ameaça do
vírus.
Além disso, nas palavras do Papa Francisco,
o mundo se tornou um grande “barco” em alto
mar e a humanidade inteira, sem exceção, enfrenta com preocupação, medo, angústia e tristeza a tempestade avassaladora da Covid-19:
"Percebemos que estamos no mesmo barco,
todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo
tempo importantes e necessários, todos fomos
chamados para remar juntos, cada um de nós
precisando confortar o outro". O vírus não respeitou barreiras geográficas, sociais, econômicas, religiosas ou morais, simplesmente invadiu
o planeta, fazendo os seres humanos se sentirem membros de uma única família, a família
humana, marcada pelos mesmos sofrimentos
e angústias, mas também pela necessidade de
maior cuidado, amor e solidariedade.
O que ficará disso tudo para as famílias?
Quais ensinamentos herdarão? Isso somente
o tempo poderá mostrar. Parece estar havendo
uma revolução silenciosa nos laços familiares.
Tomara que seja para melhor!
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Conheça a Região Mariana Sul
Encerrando a série de reportagens sobre as Regiões Pastorais, o Pastoral de abril
apresenta a Região Mariana Sul. Formada por 32 paróquias, que são divididas
entre 4 foranias, a Região abrange 19 municípios do território da arquidiocese.
Segundo o vigário episcopal
da região, padre José Julião da
Silva, a Região Sul conta com
uma extensão territorial muito grande e diversificada. “Ela
é caracterizada pela presença
forte da agricultura e da pecuária. O setor industrial não
é muito predominante, mas a
região conta com algumas indústrias. Formada por cidades de pequeno porte, na área
educacional depende muito
da cidade de Barbacena que é
a cidade polo da região, muito
conhecida pela área universitária e o setor turístico marcado principalmente por museus. A região tem sua vida
social muito marcada pelas
festas religiosas e exposições
agropecuárias”, disse padre
José Julião.
Ao olhar para a religiosidade da região é possível encontrar um povo de fé e que
participa das festividades tradicionais, como as novenas,
trezenas, procissões, festas
de padroeiros e jubileus. “O
Jubileu de São José Operário,
em Barbacena, é um exemplo.
Ele movimenta além do setor
religioso, o comércio e o turismo local. Temos também
uma grande devoção Mariana”, destaca o vigário episcopal.
Atualmente, a Região conta com a colaboração de 37
padres da Arquidiocese de
Mariana, 2 padres da Congregação da Paixão de Jesus Cris-

to (Passionistas), 2 padres da
Sociedade do Verbo Divino
(Verbitas) e 6 padres Salesianos. Totalizando 47 sacerdotes.
Para atuar junto com o
clero, a região conta com diversos serviços pastorais e
movimentos que, seguindo
aos apelos de Deus, comprometem-se com a ação evangelizadora de uma Igreja em
saída. Alguns estão presentes em todas as paróquias da
região e outros em algumas:
Catequese, Liturgia, Pastoral
Familiar, Pastoral do Batismo, Pastoral do Dízimo, Ministros Extraordinários da
Comunhão Eucarística, Coroinhas, Vicentinos, Dimensão Sociopolítica, Pastoral da
Criança e do Menor, Pastoral
da Saúde, Pastoral da Acolhida, Pastoral da Sobriedade,
Grupos de Reflexão, Pastoral
Carcerária, Ministros da Palavra, Serviço de Animação
Vocacional (SAV), Pastoral da
Comunicação, Apostolado da
Oração, Cursilho da Cristandade, Infância e Adolescência
Missionária (IAM), Encontro
de Adolescentes com Cristo
(EAC), Encontro de Jovens
com Cristo (EJC), Encontro
de Casais com Cristo (ECC),
Encontro de Namorados com
Cristo (ENC), Legião de Maria, Movimento Mães que
oram pelos filhos, Terço dos
Homens, Pastoral da Juventude, Renovação Carismática

Católica, Comunidade Aliança de Misericórdia, Movimento Shalom, Emaús, Oficina de Oração e Vida, Equipes
de Nossa Senhora. A Região
Sul também conta com Obras
Sociais Paroquiais e a Fundação João XXIII de amparo às
crianças e adolescentes.
Apesar dos trabalhos de
evangelização, ainda é possível encontrar desafios no regional. “Por ser uma região
com grande extensão territorial, muitos são os desafios.
No âmbito religioso destacamos muitos avanços na ação
pastoral, mas ainda é grande a
dependência dos leigos ao clero e é necessária uma maior
consciência da participação
destes nas várias instâncias da
sociedade para a construção
de uma sociedade do bem viver e conviver. A presença do
laicato em momentos de formação (curso de teologia e
outros) oferecido pela região
a um prazo maior, devido às
distâncias. Outro desafio é o
entendimento de política enquanto serviço, bem comum,
visto que em muitas cidades
há uma grande dependência
da população do poder público para sua sobrevivência. O
uso excessivo dos agrotóxicos
nas lavouras. Falta de emprego principalmente para a juventude. O acesso à educação
superior ou educação técnica.
Questões ambientais”, finalizou padre José Julião.
ARQUIVO DA REGIÃO
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Seminário de Mariana inicia preparativos para as festividades dos seus 270 anos
A comissão para a preparação
das festividades dos 270 anos do
Seminário São José, de Mariana,
esteve reunida no dia 16 de março,
na casa da Teologia, em Mariana.
O grupo é formado por seminaristas das três casas de formação
— Propedêutico, Filosofia e Teologia — e por padres formadores,
como o reitor do seminário, padre
Valter Magno, o diretor da casa
da Filosofia, padre Euder Daniane
Canuto Monteiro, diretor de estudos do Instituto Teológico São José
(ITSJ), padre Adilson Luiz Umbelino Couto, o diretor do Propedêutico, padre Sérgio José da Silva e o

diretor acadêmico da Faculdade
Dom Luciano Mendes (FDLM),
padre Edvaldo Antônio de Melo,
dentre outros. A reunião também
contou com a presença da musicista Josinéia Godinho, do professor
João Paulo Rodrigues e da secretária da faculdade, Maria Elisa.
O evento será realizado através
da parceria entre o ITSJ, a FDLM
e a Coordenação Arquidiocesana
de Pastoral (CAP), na pessoa do
coordenador, padre Edmar José
da Silva, sobretudo tendo em vista
a realização conjunta da Semana
Dom Luciano, prevista para agosto de 2020.

SEMINÁRIO SÃO JOSÉ

Representantes da Pascom planejam atividades para o ano
Os representantes da Pastoral da
Comunicação (Pascom) das foranias da arquidiocese estiveram reunidos no dia 14 de março, no Centro
de Pastoral, em Mariana. O encontro teve como objetivo refletir sobre
a espiritualidade do comunicador,
ouvir as experiências do Dia D da
Comunicação e planejar as ações
para este ano. Entre as ações planejadas para 2020, o grupo conversou
sobre o 6° Encontro de Comunicadores com Dom Airton, agendado
para o dia 30 de maio, e um encontro de formação para os agentes da

Pastoral da Comunicação, previsto
para o segundo semestre de 2020.
“A reunião foi bem proveitosa.
Acredito que trabalhar o aspecto da
espiritualidade deu um novo tom a
nossa proposta de trabalho, despertando o essencial à missão do agente da Pastoral da Comunicação.
Depois, construir juntos uma proposta de trabalho também realça
o aspecto de comunhão, participação e identidade pastoral da nossa
Arquidiocese.”, afirmou o assessor
arquidiocesano da Pascom, padre
Edir Martins.

BRUNA SUDÁRIO

Leigos e leigas participam de formação na Região Norte
O Encontro de Formação para
os cristãos leigos e leigas da Região
Pastoral Mariana Norte foi realizado no dia 14 de março, no Centro
de Arquidiocesano de Pastoral, em
Mariana.
O encontro foi assessorado pela
presidente do Conselho Arquidiocesano do Laicato (CLAM) Sônia

Barbosa, que destacou sobre a importância da atuação dos leigos e
leigas nas foranias.
“Foi um momento muito forte
onde podemos sentir o nosso papel
de leigos em muitos trabalhos dentro e fora da Igreja”, afirmou a representante dos leigos, Geralda da
Purificação Gomes.

BRUNA SUDÁRIO

Impactos da Mineração são debatidos em Assembleia Popular em Teixeiras

REPRODUÇÃO

Os impactos da mineração na
Zona da Mata foram debatidos na
II Assembleia Popular realizada no
dia 7 de março, no ginásio da cidade de Teixeiras (MG). O encontro foi organizado Movimento dos
Atingidos pela Mineração (MAM),
juntamente com lideranças da comunidade e o Núcleo de Assessoria
às Comunidades Atingidas por Mineração (NACAB). O coordenador
arquidiocesano da Dimensão Sociopolítica, padre Geraldo Martins, e o
pároco de Teixeira, padre Francisco
Maria de Castro Moreira, participaram das reflexões.

A assembleia foi iniciada por
uma mesa de debate, que foi composta por padre Geraldo, o assessor
jurídico do NACAB, José Ignácio
Esperança Fonseca, a coordenadora do Laboratório de Estudos
Territoriais junto ao departamento
de Geografia da UFV, Marilda Teles Maracci, do representante do
MAM, Jean Carlos Martins Silva, E
dos representantes da comunidade,
Rita de Cássia Dias e Gilmar Fialho
de Freitas. Após as falas da mesa, os
participantes da assembleia tiveram
a oportunidade de participar da fila
do povo.

Arte, cultura e fé
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Testemunhos de

fé

Sala dos Milagres demonstra a força e a devoção ao
Bom Jesus em Congonhas
Cartas, bilhetes, relatos,
fotografias, pinturas, ceras
modeladas (na forma de
braços, mãos, cabeças) e
velas são alguns dos objetos que compõem a Sala de
Milagres do Santuário do
Bom Jesus de Matosinhos,
em Congonhas (MG), na
Região Oeste. Assim como
o Santuário, o espaço dedicado aos milagres recebe
inúmeros devotos e romeiros ao longo do ano.
“As pessoas fazem questão de admirar todos os
quadros, pois eles atestam
a força que o Bom Jesus
tem. É uma forma das pessoas verem as graças que o
Bom Jesus concede a todos
os fiéis e romeiros”, afirma

o reitor do Santuário, padre
Benedito Pinto Rocha.
Localizada na lateral esquerda do adro da Basílica
do Bom Jesus, a Casa dos
Milagres foi construída há
mais de 150 anos. Desde
que foi erguido, o salão com
piso de ladrilho hidráulico
guarda os inúmeros objetos
que representam o testemunho da fé.
Ex-votos
Os objetos ofertados
como forma de agradecimento por uma graça alcançada também são conhecidos como ex-votos.
Na Sala dos Milagres do
Bom Jesus é possível encontrar 89 ex-votos que

foram tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN) em 1981. Alguns
desses quadros são do século XVIII. Essa exposição
das peças complementa o
ambiente de religiosidade
do santuário, lado a lado
com a igreja, as estátuas
dos 12 profetas e os Passos
da Paixão, criados pelo escultor e arquiteto Antônio
Francisco Lisboa, o Aleijadinho.
Segundo padre Rocha,
além desses quadros, sempre chega uma peça nova.
“A sala existe desde a inauguração do santuário e sempre chega um quadro novo,
uma foto nova, com uma

devoção, onde as pessoas representam os seus milagres”,
destaca o presbítero.
A sala de Milagres fica
aberta para visitação todos
os dias, das 6h às 18h. Sua
entrada é gratuita, assim
como a visita à Basílica.
Jubileu
Realizado todos os anos
no mês de setembro, o Jubileu do Bom Jesus recebe
milhares de romeiros de
todo o país, o que intensifica as visitas na Sala dos
Milagres. Entre os grupos e
caravanas que vão chegando, um grupo de romeiros
caminhada mais de 120 km
para renovar o seu testemunho de fé e gratidão.

Saído em romaria de
Carmópolis de Minas
rumo a Congonhas, esses
peregrinos fazem do Jubileu um momento de entregar os seus votos. Assim
como eles, inúmeros fiéis
aproveitam esses dias para
agradecer.
O Santuário
O Santuário do Bom Jesus de Matosinhos é formado pela Basílica, o Conjunto dos Profetas, as Capelas
dos Passos, a Capela do
Santíssimo, a Sala dos Milagres e a Sede da Administração do Santuário, na
parte posterior da Basílica,
também utilizada para encontros religiosos.

