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Solidariedade
em meio à pandemia.
Arquivo da Cáritas Regional Minas Gerais

Paralelo ao desenvolvimento da pandemia da
Covid-19, que levou centenas de cidades a decretarem o isolamento social, crescem o número de ações solidárias e de esperança pelo país.

BRUNA SUDÁRIO

Páginas 4 e 5

p. 4 e 5

2

|

Editorial

2

Prezado (a) leitor(a), estamos vivendo um
tempo atípico. Quem imaginaria que, em plena efervecência do século XXI, teríamos que
parar, para vivermos um isolamento social que
tem como objetivo a promoção e defesa da vida
frente ao mal que a Covid-19 vem causando em
todo o mundo.
É um tempo de tristeza, pois milhares de pessoas estão tendo suas vidas ceifadas por este vírus e tantas outras lutam pela sobrevivência em
meio ao desemprego e as incertezas do tempo
presente. O certo é que a Covid-19, doença causada pelo coronavírus, está fazendo com que todos nós busquemos repensar um pouco mais o
nosso modo de viver e os nossos relacionamentos do cotidiano. Ninguém está imune a este
inimigo, por isso, é necessário nos resguardar-mos e preservarmos a vida daqueles que mais
amamos.
Nesta edição, continuamos a reflexão sobre
este tempo da pandemia. Nosso intuito é dar
visibilidade às ações e gestos de solidariedade
realizados em meio às dores deste tempo. Muitas são as iniciativas de nossas comunidades de
fé, pastorais e movimentos que se organizam de
forma segura para amenizar a dor dos que mais
sofrem. Sem dúvidas, os gestos de solidariedade
em meio à pandemia são gestos de esperança e
de fé, que nos fazem relembrar as palavras de Jesus:. "Tudo que fizestes a um desses pequeninos,
é a mim que fizestes" (Mt 25,31).
Para este tempo, vale lembrar o que nos diz o
papa, devemos "olhar para o outro com espírito
de solidariedade. Pois, só podemos sair desta situação juntos, como uma humanidade inteira".
Nossa entrevista deste mês aborda a temática
das expressões juvenis em nossa Arquidiocese.
Nosso entrevistado é o Pe. Rodrigo Artur, assessor da Equipe de Animação Juvenil, que. Nos
apresenta elementos para uma melhor compreensão sobre o tema. Com certeza suas palavras
nos levarão a entendermos e valorizarmos as
expressões juvenis presentes em nossas comunidades paroquiais.
O Jornal Pastoral já vai entrando no seu 30º
anos de existência e outra iniciativa que completa seu 30º aniversário é a Romaria dos Trabalhadores, que é realizada sempre no dia 1º de maio.
Nesta edição, trouxemos um pouco da história
desta Romaria que, na Arquidiocese, é celebrada
como sinal de fé e esperança na luta pela vida e
pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras.
O certo é que esta edição oferece a você, leitor (a), várias oportunidades de se formar bem
para que, depois da pandemia, possa colocar o
conhecimento aqui adiquirido em prática, em
favor das comunidades. Neste tempo de isolamento social, aproveite para fazer a leitura do
Jornal Pastoral em família. Não deixe essa oportunidade passar. Boa Leitura!
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Mensagem do Papa Francisco
54° Dia Mundial das Comunicações Sociais
“Para que possas contar e ﬁxar
na memória” (Ex 10, 2).
A vida faz-se história''
Desejo dedicar a Mensagem deste
ano ao tema da narração, pois, para não
nos perdermos, penso que precisamos
respirar a verdade das histórias boas:
histórias que edifiquem, e não as que
destruam; histórias que ajudem a reencontrar as raízes e a força para prosseguirmos juntos. Na confusão das vozes
e mensagens que nos rodeiam, temos
necessidade duma narração humana,
que nos fale de nós mesmos e da beleza
que nos habita; uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos
com ternura, conte a nossa participação num tecido vivo, revele o entrançado dos fios pelos quais estamos ligados
uns aos outros.
1. Tecer histórias
O homem é um ente narrador. Desde pequenos, temos fome de histórias,
como a temos de alimento. Sejam elas
em forma de fábula, romance, filme,
canção, ou simples notícia, influenciam a nossa vida, mesmo sem termos
consciência disso. Muitas vezes, decidimos aquilo que é justo ou errado
com base nos personagens e histórias
assimiladas. As narrativas marcam-nos, plasmam as nossas convicções e
comportamentos, podem ajudar-nos a
compreender e dizer quem somos.
O homem não só é o único ser que
precisa de vestuário para cobrir a própria vulnerabilidade (cf. Gn 3, 21), mas
também o único que tem necessidade
de narrar-se a si mesmo, “revestir-se”
de histórias para guardar a própria
vida. Não tecemos apenas roupa, mas
também histórias: de fato, servimo-nos
da capacidade humana de “tecer” quer
para os tecidos, quer para os textos. As
histórias de todos os tempos têm um
“tear” comum: a estrutura prevê “heróis” – mesmo do dia-a-dia – que, para
encalçar um sonho, enfrentam situações difíceis, combatem o mal movidos
por uma força que os torna corajosos,
a força do amor. Mergulhando dentro
das histórias, podemos voltar a encontrar razões heróicas para enfrentar os
desafios da vida.
O homem é um ente narrador, porque em devir: descobre-se e enriquece-se com as tramas dos seus dias. Mas,

desde o início, a nossa narração está
ameaçada: na história, serpeja o mal.
2. Nem todas as histórias são boas
“Se comeres, tornar-te-ás como
Deus” (cf. Gn 3, 4): esta tentação da
serpente introduz, na trama da história, um nó difícil de desfazer. “Se
possuíres…, tornar-te-ás…, conseguirás…”: sussurra ainda hoje a quem se
fia do chamado “mentiroso” (cf. Jo 9,
44), para atingir os seus fins. Quantas
histórias nos narcotizam, convencendo-nos de que, para ser felizes, precisamos continuamente de ter, possuir,
consumir. Quase não nos damos conta
de quão ávidos nos tornamos de bisbilhotices e intrigas, de quanta violência
e falsidade consumimos. Frequentemente, nos “teares” da comunicação,
em vez de narrações construtivas, que
solidificam os laços sociais e o tecido
cultural, produzem-se histórias devastadoras e provocatórias, que corroem e
rompem os fios frágeis da convivência.
Quando se misturam informações não
verificadas, repetem discursos banais e
falsamente persuasivos, percutem com
proclamações de ódio, está-se, não a
tecer a história humana, mas a despojar o homem da sua dignidade.
Mas, enquanto as histórias utilizadas para proveito próprio ou ao serviço
do poder têm vida curta, uma história
boa é capaz de transpor os confins do
espaço e do tempo: à distância de séculos, permanece atual, porque nutre a
vida.
Numa época em que se revela cada
vez mais sofisticada a falsificação,
atingindo níveis exponenciais (o deepfake), precisamos de sapiência para
patrocinar e criar narrações belas, verdadeiras e boas. Necessitamos de coragem para rejeitar as falsas e depravadas. Ocorre paciência e discernimento
para descobrirmos histórias que nos
ajudem a não perder o fio, no meio das
inúmeras lacerações de hoje; histórias
que tragam à luz a verdade daquilo que
somos, mesmo na heroicidade oculta
do dia a dia.
Leia a mensagem completa no site
da arquidiocese.
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Assine o Pastoral
Faça o depósito identiﬁcado na Caixa Econômica Federal ou nas Casas Lotéricas e
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telefone e o comprovante para
assinaturaspastoral@gmail.com
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Pluraridade

Juvenil
Para colaborar com os trabalhos de evangelização
da juventude na Arquidiocese de Mariana uma
Equipe de Animação Juvenil foi criada. Formada
por representantes de todas as expressões juvenis
desta Igreja particular, a equipe desenvolve um
trabalho de articulação em todas as foranias, preservando a identidade de cada grupo. O Pastoral
de maio conversou com o articulador da equipe, o
padre Rodrigo Artur Medeiros da Silva.

Arquivo pessoal

PASTORAL:
A arquidiocese conta,
atualmente, com o apoio
da Equipe de Animação
Juvenil. Qual é o papel
desta equipe? Como ela é
formada?
Pe. Rodrigo Artur:
Segundo o padre Edmar
Silva, coordenador arquidiocesano de pastoral, o
papel da Equipe é dar unidade ao trabalho de evangelização entre as diversas
expressões juvenis que
compõem a realidade arquidiocesana da pastoral
juvenil. E isto, na prática,
significa considerar como
sólidos os trabalhos que
cada expressão já realiza
– portanto, não desprezá-los nem sequer subtraí-los –, mas, ao mesmo
tempo, colocar as juventudes a par da proposta
evangelizadora da Arquidiocese de Mariana, iluminada até aqui pelo Projeto Arquidiocesano de
Evangelização da Juventude (PAEJU), em consonância com o Magistério
da Igreja..
PASTORAL:
Como nasceu à proposta de criação desta
equipe e qual foi o caminho percorrido para a
sua constituição?
Pe. Rodrigo Artur:
Nasceu da constatação de
que as expressões juvenis
presentes na Arquidiocese
de Mariana são múltiplas
e, disto, da necessidade,
segundo a palavra da Assembleia Arquidiocesana
de Pastoral de 2018, de

articular o trabalho destas
expressões sem, evidentemente, que cada uma perdesse sua identidade – a
lógica do trabalho juvenil
de evangelização conjunta, à luz do que a Arquidiocese propõe, em outras
palavras, é, pois, a de que
“os opostos nem sempre
se atraem, mas os diferentes sempre se completam”.
Outro fator determinante para o surgimento da
Equipe foi a constatação
do Papa Francisco – na
Exortação
Apostólica
Pós-Sinodal Christus Vivit, publicada aos 25 de
março de 2019 – de que
as novas expressões juvenis, surgidas de acordo
com as circunstâncias dos
dias atuais, são dons;“uma
ação do Espírito que abre
novos caminhos” (CV,
202) e que, portanto, precisam de acompanhamento e orientação (cf. CV,
202). Esta, certamente, foi
a palavra preponderante
para o CAP, no dia 24 de
maio de 2019,aconselhar
a Coordenação Arquidiocesana de Pastoral a criar
a Equipe Arquidiocesana
de Animação Juvenil e,
inclusive, sugerir o modo
como constituí-la, isto é
com um jovem de cada
Forania
representando
o conjunto das expressões juvenis dispostas a
escutar, conjuntamente,
as propostas de evangelização juvenil da Arquidiocese de Mariana e a
executá-las, conforme a
realidade de cada lugar
(“lugar” aqui entendido
como Paróquias, Foranias
e Regiões).

PASTORAL:
Pastoral: Manter a unidade sem perder a identidade de cada grupo juvenil
é um dos objetivos desta
equipe?

mação Juvenil quando assumir, de fato, a sua animação
– o que estava previsto para
o dia 18 de abril, mas não
pôde acontecer, devido ao
Isolamento Social.

Pe. Rodrigo Artur:
Sem dúvida alguma, como
já sublinhei na resposta à
pergunta anterior. Este,
aliás, é o principal objetivo, o fator crucial para
que o trabalho de evangelização juvenil dê certo, na
Arquidiocese de Mariana.
Se, portanto, as nossas expressões juvenis não tiverem a consciência de que
devem somar-se umas às
outras - cada uma, porém, com sua identidade
e história -, no propósito
de evangelizarem, ou seja,
de fazerem o Evangelho
(Cristo) acontecer e se
tornar cada vez mais conhecido às pessoas, precisarão adquiri-la; se perderem tal consciência, precisarão reencontrá-la. E é
também da nossa Equipe
o papel de conscientizá-las a este propósito.

PASTORAL:
Em tempos de isolamento social, como os grupos
de jovens podem continuar
unidos, em oração e manter o seu protagonismo?

PASTORAL:
Como a Equipe de Animação Juvenil está desenvolvendo a articulação dos
trabalhos nas foranias?
Pe. Rodrigo Artur:
Pelo que sei, de diferentes
modos, levando em conta
a realidade de organização
juvenil de cada Forania. Só
conseguirei, entretanto, me
inteirar melhor sobre esta
questão e sobre quaisquer
outras relacionadas à Equipe Arquidiocesana de Ani-

Pe. Rodrigo Artur:
Por exemplo, fazendo, em
suas Paróquias, o Evangelho
chegar às famílias, via Redes
Sociais. Arrisco-me até a
dizer que não há momento
mais propício para as nossas
expressões juvenis se unirem, ainda que à distância,
e assumirem o protagonismo conjunto de sua missão.
Porque, ligando o útil ao
agradável, qual jovem não
gosta de interagir em Redes
Sociais? E qual jovem, devidamente consciente de seu
papel no mundo como cristão, não teria prazer por sentir-se útil a fazer a vontade
de Deus acontecer de uma
forma tão “à sua cara”?Digo
isto a partir do que tenho
vivido na Paróquia São Sebastião, em Itabirito: nossa PASCOM tem nos dado
muita alegria com o seu sim,
durante este período: desde
o dia 22 de março, as Missas
têm sido transmitidas DIARIAMENTE a um alcance,
em média, de 250 visualizações – levando em conta
que outros canais, inclusive
profissionais, transmitem
a Missa no mesmo horário
que nossa Paróquia. O mais
interessante é que a nos-

sa Pascom é composta por
uma MAIORIA CONSIDERÁVEL DE JOVENS (15 de
22 pessoas). Estes se interagem com os não mais jovens
que compõem a PASCOM
com a maior naturalidade;
respeitam-se mutuamente;
sorriem juntos; discutem;
procuram se ajudar – um
exemplo claro disso: aos
domingos, às 7h da manhã
(horário do sono das baladas de sábado à noite), só
os jovens assumem as transmissões das Missas –; em alguns momentos, chegam até
a fazer com que os não mais
jovens comportem-se como
jovens, voltem à sua juventude. E a resposta é evidente:
o povo elogia, agradece os
trabalhos, aponta os defeitos das transmissões, sugere
melhorias. Este é, pelo menos a mim, um claro sinal
de que as famílias os acompanham, seguem Cristo
através de seus dons. E são
eles que traçam os caminhos
para melhorarem: pedem
pequenos
investimentos
nos equipamentos, correm
atrás de outros equipamentos mais potentes, pedem-nos emprestados. Enfim,
realizam-se como pessoas e
realizam as pessoas; ou até
melhor, realizam-se como
pessoas porque realizam as
pessoas. Agora, importa aos
jovens saberem que, havendo necessidade, os trabalhos
não podem parar, passado o
Isolamento Social; porque a
vida continua.
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É tempo de Cuidar

“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10, 33-34).

Bruna Sudário

2

A sociedade está enfrentando uma grave crise, que se espalha em uma
velocidade acelerada, e
muitos governos precisaram adotar medidas duras de isolamento social
para conter o avanço da
pandemia no planeta. No
Brasil, muitas cidades e
estados têm decretos em
vigor com restrições de
movimentação de pessoas, transporte público
reduzido, fechamento de
comércios, alguns setores
da indústria, restaurantes,
órgãos públicos, etc. Essas
restrições, embora extremamente necessárias para
a contenção da pandemia, geram efeitos sociais
graves como a demissão
de trabalhadores e trabalhadoras ou a diminuição
drástica na renda de milhares de profissionais.
Diante deste cenário,
a Igreja no Brasil lançou
a campanha “É tempo de
cuidar”. A iniciativa convoca os cristãos leigos e
leigas para uma Ação Solidária Emergencial que
promova gestos concretos
de ajuda às famílias em
situação de vulnerabilidade diante da pandemia
do Coronavírus. Além
de levar ajuda material
às pessoas, a Campanha
também busca promover
o cuidado no campo religioso, humano e emocional.
Por meio de um vídeo publicado nas redes
sociais, o presidente da
CNBB, Dom Walmor
Oliveira de Azevedo, reiterou que muitos estão
precisando de ajuda e
que, especialmente neste
momento, todos são chamados, de modo muito
especial, a percorrerem o
caminho de nossas ruas

indo ao encontro dos pobres para ajudá-los. “Agora é hora de viver a alegria
do tempo pascal na experiência da solidariedade.
Participe aí na sua comunidade de fé, na sua paróquia, desta ação bonita de
toda a nossa Igreja, anunciando a alegria da Páscoa
pela solidariedade com os
pobres, com os enfermos,
com os vulneráveis e com
as famílias que precisam
do nosso apoio, da nossa
palavra”, convocou Dom
Walmor.
Paróquias
da arquidiocese
Na arquidiocese, algumas paróquias também
estão promovendo gestos
de solidariedade e cuidado com a vida. Em Barbacena, a Paróquia São Pio

X montou kits de limpeza
e cestas básicas para distribuir às comunidades
carentes da paróquia. A
iniciativa contou com o
apoio de agentes da paróquia e voluntários da cidade. Ao todo foram distribuídos 70 kits de higiene
pessoal para as famílias.
“Nossa preocupação,
além de ajudar materialmente, é informar. Essas
pessoas são carentes de
informação.
Tomando
todos os cuidados, nós fizemos as visitas e levamos
orientações para as famílias”, explicou a leiga Suellen Paula Nascimento,
que colabora na paróquia.
Em Viçosa, os jovens
das quatro paróquias
(Santa Rita de Cássia,
Nossa Senhora do Rosário

"
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Agora é
hora de
viver a
alegria
do tempo
pascal na
experiência
da solidariedade.

de Fátima, São João Batista e São Silvestre) colaboraram com uma iniciativa
da prefeitura. Eles fizeram
o cadastramento e a distribuição de cestas básicas à
população carente, afetada economicamente pelo

contexto da pandemia da
COVID-19.
Na Região Oeste, jovens da Paróquia de São
João Batista também recolheram alimentos na porta
da igreja matriz. Todo o
material arrecadado será
doado para as famílias carentes da comunidade. Os
participantes de todas as
iniciativas seguiram as recomendações dos órgãos
de vigilância e saúde.
A Paróquia de São
Brás, em São Brás do Suaçuí, também na Região
Oeste, com a colaboração
dos jovens e do Movimento Emaús, organizou um
varal solidário para o incentivo do uso e doações
de máscaras com o tema
“Se precisa, pegue. Se não
precisa, doe.”
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A iniciativa teve como
objetivo fortalecer o uso
das máscaras durante a
pandemia na cidade. Para
isso, um varal foi montado
próximo à igreja matriz.
Juntamente com as máscaras, mensagens de apoio
e informações sobre o uso
do material também estão
disponíveis.
Segundo o pároco, padre Thiago José Gomes,
outras iniciativas também
estão sendo realizadas.
“Integrantes do Emaús,
que fazem parte da nossa
paróquia, e alguns paroquianos tiveram a ideia
de promover alguma ação
solidária. Quando fiquei
sabendo dessa mobilização, conversei com o
grupo para a ação ser realizada em parceria com
a paróquia. Em seguida,
procuramos o prefeito e a
assistência social do município, e eles afirmaram
que tinham cestas básicas
para doação. Nossos jovens entraram em contato
com a Pastoral da Criança
e os Vicentinos para recolher as necessidades da
comunidade. Também recolhemos roupas infantis
para algumas gestantes”,
afirmou o pároco..
Solidariedade
com a Igreja
O fechamento das igrejas e a interrupção das celebrações com a presença
dos fiéis, para evitar aglomeração, continuam na
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arquidiocese. Mesmo com
esse cenário, muitas pessoas estão contribuindo
com o Dízimo e mantendo viva a prática da solidariedade tão presente na
vida e nos ensinamentos
dos cristãos.
O dízimo ocupa um
lugar essencial na Igreja,
pois atende as três finalidades: serviços, servidores e os pobres. “É através
dele que a Igreja mantém
os seus trabalhos de evangelização nas instâncias
paroquiais, regionais e
diocesana.
Importante destacar que o dízimo
não pode ser visto como
simples instrumento de
arrecadação, ele deve ser
compreendido a partir de
suas quatro dimensões, a
saber: religiosa, eclesial,
caritativa e missionária.
Sem o dízimo os trabalhos de evangelização e de
promoção humana ficam
bastante comprometidos.
É nosso dever sagrado
contribuir com o dízimo.
O quinto mandamento da
Igreja nos ensina: ‘é dever
dos fiéis, conforme as suas
possibilidades, prover às
necessidades da Igreja, de
forma que ela possa dispor do necessário para o
culto divino, para as obras
apostólicas e de caridade e
para a honesta sustentação
dos seus ministros’”, afirmou o assessor arquidiocesano do Dízimo, padre
José Afonso.
Segundo padre José
Afonso, contribuir com o
dízimo também é um ato

|
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atende as
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de solidariedade durante
a pandemia. “Dentre as
dimensões do dízimo encontram-se duas que nos
apontam para a prática da
solidariedade: a dimensão
socioparticipativa e a dimensão missionária. Importante destacar que em
nossa Arquidiocese 10%
do dízimo devem ser direcionados aos pobres. Neste tempo de pandemia,
em que muitos perderam
o seu emprego, com muito
mais razão devemos colocar em prática esta decisão
assumida no Encontro dos
Presbíteros e Diáconos,
por ocasião da implanta-

5
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ção do dízimo em nossa
Arquidiocese”, disse.
Padre José Afonso destacou que o ato de solidariedade não pode ficar
restrito à devolução do
dízimo. “Outras iniciativas podem ser pensadas e
implementadas em nossas
comunidades e paróquias.
Estamos no ‘tempo favorável’ para aumentar a comunhão e promover atos
de solidariedade entre as
paróquias. Além disso,
devemos cobrar de nossas
autoridades governamentais ações concretas em
favor do povo, sobretudo
o pobre, o oprimido e o
marginalizado. Pois estes
são os que mais sofrem
com esta pandemia mundial”.
O presbítero também
salientou que neste tempo
de pandemia é preciso ser
criativo, prudente e generoso na administração dos
bens da Igreja. “O cenário
que estamos vivendo não
favorece gastar com coisas
secundárias e fazer investimentos desnecessários.
É momento de economia,
rever as contas. Se precisar, sobretudo para nós,
padres, a renúncia de nossa côngrua em favor de
um irmão mais necessitado”.
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Formação
MOMENTO
MARIANO I
Comissão Arquidiocesana de Liturgia

2

“A Santa Igreja venera com especial amor
a Bem-aventurada Mãe de Deus Maria, que
por um vínculo indissolúvel está unida à obra
salvífica de seu Filho; nela admira e exalta o
mais excelente fruto da Redenção e a contempla com alegria como uma puríssima imagem
daquilo que ela mesma anseia e espera ser”.
(Sacrosanctum Concilium 103)
Portanto, o culto mariano é a veneração
particular que se deve a Maria, por causa de
sua singular dignidade de Mãe de Deus e de
Mãe dos seres humanos.
O culto mariano tem duas finalidades
principais: próxima e última.
A finalidade próxima é honrar a Virgem
Maria com convicção, consciência e afeição.
A finalidade última é honrar a Deus como
Criador e Senhor a partir de Nossa Senhora e
através dela. Por isso, o culto mariano não dificulta a honra de Deus, mas a favorece e a reforça. Dessa forma ressalta as maravilhas que
o Senhor fez na vida toda de Maria, sempre
dedicada a Jesus e à sua obra salvadora.
Após a reforma do Concilio Vaticano II, o
culto à Virgem Maria ficou estabelecido conforme as celebrações a seguir: três Solenidades:
Maria, mãe de Deus (1º de janeiro), Assunção
de Nossa Senhora (15 de agosto), Imaculada
Conceição (8 de dezembro); no Brasil temos
a Solenidade de Nossa Senhora da Conceição
Aparecida (dia 12 de outubro); duas festas:
Natividade de Nossa Senhora (8 de setembro),
Visitação de Nossa Senhora (31 de maio); também Nossa Senhora do Carmo (16 de julho);
quatro memórias obrigatórias: Apresentação
de Nossa Senhora (21 de novembro), Nossa
Senhora das Dores (15 de setembro), Nossa
Senhora Rainha (22 de agosto), Nossa Senhora do Rosário (7 de outubro) e três memórias
facultativas: Coração de Maria (no sábado seguinte à Solenidade do Sagrado Coração de
Jesus), Dedicação da Basílica de Santa Maria
Maior (5 de agosto) e Nossa Senhora de Lourdes (11 de fevereiro). Devem-se utilizar para
elas as leituras do comum de Nossa Senhora e,
estar atento também para a memória da Virgem Maria aos sábados quando não há uma
memória obrigatória.
A piedade popular dedica a Maria especial carinho reconhecendo-a primeiramente
como Mãe. O devoto entende que, a Virgem
é a Senhora do céu, e também tão humana e
próxima que é Mãe do povo, da comunidade
(cf. Jo 19,27).
“A obediência de Maria ao projeto divino
representou o mistério da maternidade Divina e da cooperação para com a história da
salvação. Essa atitude de obediência faz surgir,
nos cristãos de todas as épocas, uma atitude
de profundo louvor a Jesus e para Aquela que
o gerou e permitiu que o Eterno entrasse no
tempo, tornando-se assim colaboradora para
com a redenção1 ”.

1
ZUBEN, Milton Aquiles Von; LANDGRAF,
Robert D. Piedade popular e o culto a Maria: um olhar
a partir do Diretório de Piedade Popular e Liturgia e
da Exortação Apostólica Marialis Cultus. Disponível
em: Revista de cultura teológica http://revistas.pucsp.
br/culturateo/article/view/rct.i91.36597. Acesso em:
15/04/2020.

Vamos
31/05
Pentecostes
( Jo 20, 19-23)

Recordamos o dia em que o Mistério Pascal atingiu
sua plenitude, no dom do Espírito derramado sobre a
Igreja. Somos revestidos da força do Espírito para proclamar e para sermos testemunhas do Cristo ressuscitado. A
plenitude do Espírito impulsiona à missão, dá vida nova,
transforma e suscita atitudes de unidade e paz. Somente
tendo Cristo Ressuscitado como centro podemos acolher
seus dons e, o primeiro dom oferecido é a paz. “A paz esteja convosco”.
Sentido Litúrgico
O Mistério celebrado nos ajuda a louvar e agradecer
o Pai, porque o Espírito Santo derramado sobre os Apóstolos abriu e revelou a todos os povos, raças e nações o
Mistério que estava escondido desde o início. Revestidos
da força e dos dons do Espírito somos testemunhas do
Cristo-Ressuscitado.

07/06

Solenidade Santíssima Trindade
Jo 3,16-18

Neste domingo celebramos a Solenidade da Santíssima Trindade: Deus é Pai e Filho e Espírito Santo eternamente, e a vida comum das Três Divinas Pessoas é uma
festa celebrada desde antes da criação do mundo. Neste
sentido, pode-se afirmar que esta é a festa mais antiga
de todas as festas litúrgicas. Em toda Liturgia rendemos
glória, honra e louvor à Santíssima Trindade, Deus uno
e verdadeiro. Bendizemos esse amor pleno da Trindade
que é o amor de Deus por nós. Como nos mostra o Evangelho de João, cabe a nós acolher e viver na plenitude dessa graça.
Sentido Litúrgico
A liturgia nos convida a crer no amor de Deus por
nós. Amor esse, que nos salva e não nos condena, basta
aderirmos a Ele. De Deus uno e Trino recebemos tudo e
sabemos que sua alegria consiste em nos enriquecer ainda mais com seus dons.

Solenidade do Ssmo. C

Na celebração do Corpo e San
graças a Deus pelo inestimável d
centro e ápice de toda vida crist
Jesus tiveram dificuldade de aceit
o Pão da vida”. Ainda hoje, há os
aceitar esta verdade da nossa fé.
o presidente da celebração após a
Jesus nos conduz a esse mistério
doado a nós, em profunda atitud

Sentido Litúrgico
Celebremos com alegria a S
Sangue de Cristo, a festa da Eucar
sa fé na Eucaristia nos leve a ado
e verdade. Nesta situação que ho
aprender a reconhecer Jesus no s
lias, presente em nossos irmãos.
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Cor�o e Sang�e
de Cristo
Jo 6,51-58

ngue de Cristo, rendemos
dom da Eucaristia, fonte,
tã. Aqueles que seguiam
tara Sua Palavra: “Eu sou
s que têm dificuldade de
Eis o mistério da fé, diz
a consagração; o próprio
o se fazendo Pão para ser
de de amor adoção.

Solenidade do Corpo e
aristia. É preciso que nosorar o Cristo em espírito
hoje vivemos precisamos
sacrário de nossas famí-

Liturgia
RITOS FINAIS
Vera Maria Moraes Fontes
Região Sul

Definição: é o nome dado à quarta parte da
Missa Católica. Esta parte da Celebração recorda aos fiéis que a Missa terminou, mas a missão
continua. Pode ser dividids em três partes: Avisos, Bênção Final e Canto Final.

ILUSTRAÇÃO: DIÁCONO BRUNO ANDRADE

celebrar!

Comissão Arquidiocesana de Liturgia
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14/06

XI Domingo do Tempo Comum
Mt 9,36-10,8
Jesus sente compaixão e sofre junto “com” a multidão,
vê que o povo precisa de cuidados: “Estavam cansadas e
abatidas, como ovelhas que não têm pastor” (Mt 9, 36).
Jesus chamou, formou e enviou discípulos para anunciarem que “o Reino de Deus está próximo (Mt 10, 7). Hoje,
também, nos envia como testemunhas do Reino, vivendo em comunidade irmãos.
Sentido Litúrgico
A liturgia de hoje nos coloca diante de uma dupla
realidade: por um lado, precisamos perceber que Jesus
se compadece, preocupa e cuida de nós; Por outro lado,
precisamos ser o sinal da presença de Jesus para muitos
irmãos e irmãs que se sentem como ovelhas sem pastor.
Hoje somos nós os enviados por Deus.

Avisos: Logo após a "Oração depois da Comunhão", são dados os avisos pelo presidente da
Celebração, pelo animador ou por outro leigo.
O Missal Romano indica: “Se necessário,
façam-se breves comunicações ao povo”. Nesse
caso, os avisos são importantes para a comunidade e vivência entre as pastorais e movimentos.
Pode-se ainda lembrar de datas importantes e
eventos paroquiais e Arquidiocesanos.
Bênção final: Se for oportuno, o Diácono ou
o próprio Sacerdote exclama ao povo: "Inclinai-vos para receber a Bênção!"
O sacerdote saudará o povo com “O Senhor
esteja convosco...” e conclui com a Bênção, que
pode ser simples ou solene. Em seguida, diz ao
povo: “Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe”. O
povo responde com “Graças a Deus”.
Os ministros ordenados “beijam o altar, em sinal de respeito, enquanto se entoa o Canto Final”
e também saem os envolvidos (Ministros da Sagrada Comunhão, Cerimoniários e Coroinhas)
na Celebração por meio da vênia ou da procissão
de saída, podendo acontecer a aspersão realizada
pelo presidente e os concelebrantes.
Com a Bênção Final o povo é despedido, ou
seja, é enviado em missão para assumir na sua
vida os frutos colhidos na Eucaristia.
A bênção final e a saudação de despedida
concluem a celebração da Ceia do Senhor. “Ide
em paz e o Senhor vos acompanhe”, lembra-nos
o momento em que Jesus ressuscitado, todas as
vezes que se encontrava com seus discípulos, os
saudava com este cumprimento, desejando a paz,
o que era bem familiar aos Apóstolos.
Canto Final: não consta do esquema da Missa, mas para que o povo não saia em silêncio, o
cantor ou o coral cante algo que seja expressão
de uma devoção da comunidade, ou um canto de
dispersão da Assembleia. Esse canto, também,
tem como função lembrar o povo que a Santa
Missa terminou, mas que a missão se inicia agora: anunciar Jesus Cristo e sermos instrumentos
Dele no mundo.
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INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MISSIONÁRIA:
UM ESTILO DE VIDA
Iva Fernandes
Representante da IAM
Nascida em 19 de
maio de 1843, na França,
a Infância e Adolescência
Missionária (IAM) é uma
Obra Pontifícia, isto é, um
organismo oficial da Igreja
Católica que trabalha para
intensificar a animação, a
formação e a cooperação
missionária em todo o
mundo.
Sensibilizado com a
triste realidade das crianças na China, descrita, em
cartas, pelos missionários
que lá evangelizavam, o
bispo francês Dom Carlos
de Forbin-Janson decidiu
ajudar. Depois de conversar com a fundadora da
Obra da Propagação da
Fé, a jovem operária Paulina de Jaricot, ele reuniu
as crianças de sua diocese
e pediu a elas que rezassem
uma Ave Maria por dia e
doassem uma moedinha
por mês, em favor das
crianças chinesas. Foi um
plano ambicioso: prestar

socorro material, espiritual
e intelectual àquelas crianças, que eram acolhidas e
educadas, em orfanatos,
pelos missionários. Era a
primeira vez que a Igreja
confiava às crianças uma
missão tão importante. Em
pouco mais de um ano,
graças ao entusiasmo das
mulheres leigas e religiosas,
a Obra abriu seus horizontes e ultrapassou as fronteiras da França e até da Europa, sendo implantada em
mais de sessenta dioceses.
Os objetivos da IAM
são: despertar e fortalecer
as vocações missionárias,
incentivar pais e catequistas a promoverem o protagonismo das crianças e
adolescentes na evangelização e na solidariedade
universal e cooperar com
ofertas, fruto de renúncias,
para ajudar as crianças e
adolescentes necessitados
do mundo. Os membros
da IAM devem testemunhar com a própria vida
os ensinamentos de Jesus e
da Igreja, através da oração

e da solidariedade com as
crianças e adolescentes
que mais precisam do nosso auxílio.
Na arquidiocese, a
IAM está presente em várias paróquias e, em julho
de 2019, a arquidiocese
organizou o VI Congresso Estadual da IAM, na
cidade de Piranga, com o
tema “IAM, a Igreja em
missão no mundo” e o
lema “Deixai vir a mim os
pequeninos” (Mc 10,14).
Foram três dias em que
as crianças e adolescentes
refletiram sobre a necessidade de conhecer e respeitar outros povos, valorizando o que há de bom
emsuas culturas etambém
sobrecomo usar as mídias
sociais como forma de
evangelizar. Um tempo
de evangelização, espiritualidade, convivência e
troca de experiências, em
clima de amizade e alegria,
quando as crianças e adolescentes demostraram o
seu protagonismo.
Nestes dias em que

somos obrigados a diminuir nossas atividades por
causa da pandemia da
Covid-19, a IAM arquidiocesana continua dando
o seu “Sim” à Missão da
Igreja, promovendo orações em família, em favor
de diversas necessidades
que o mundo está enfrentando. Estamos seguindo
as orientações da IAM Nacional e bem sintonizados
com as decisões da Igreja
de Mariana, especialmente
quantoao Ano Arquidiocesano da Família. Infelizmente, várias atividades
que estavam programadas
terão que ser repensadas.
No entanto, continuamos
na certeza de que Deus
não nos abandona e de
que, com a proteção e os
exemplos de Santa Teresinha do Menino Jesus e de
São Francisco Xavier, Padroeiros da Missão, sairemos deste período prontos
para novos desafios. “De
todas as crianças e adolescentes do mundo, sempre
amigos!”

Legião de Maria (Legio Mariae)
Sueli Soares
Representante da Legião

2

A Legião de Maria é uma associação
de católicos que, com
aprovação da Igreja e
sob o comando de Maria medianeira de todas
as graças, se constitui
em legião para servir
na guerra, travada pela
Igreja, contra o mal
que existe no mundo.
A Legião está, por isso,
organizada à maneira
de exército, mas com
as armas que não são
deste mundo.
O Papa João XXIII
disse: “A Legião de
Maria apresenta a verdadeira face da Igreja
católica.” Uma organização de voluntários,
cuja ﬁnalidade é a glória de Deus, por meio
da santiﬁcação dos
membros, pela oração
e cooperação ativa, sob
a direção da autoridade
eclesiástica, na obra
de Maria e da Igreja.

O espírito da legião é
o próprio espírito de
Maria, de quem os legionários devem imitar
a sua profunda humildade, a obediência perfeita, a doçura angélica, o modelo desta vida
espiritual e apostólica
é a bem-aventurada
Virgem Maria, rainha
dos apóstolos levando
na terra uma vida semelhante à do comum
dos homens, cheia de
cuidados domésticos e
de trabalhos. A todo o
momento, se mantinha
unida o seu Filho e de
modo singular ela cooperou na obra do salvador.
A Legião espera de
seus ﬁlhos, em toda
parte, esta docilidade
heróica e suave para
com a autoridade legítima no desempenho de
seu trabalho cotidiano,
não só com heroísmo e
sacrifício, mas, sobretudo, com o amor de
Jesus traduzido no seu

trabalho semanal, dois
a dois, na sua participação ativa, efetiva e
afetiva nas reuniões
demonstrando assim,
a sua lealdade legionária.
Pela água do batismo e pela unção
da crisma, os leigos
participam do tríplice
múnus de cristo: profeta, sacerdote e rei.
O legionário de Maria
sabe da sua inserção
no Corpo Místico de
Cristo chamado a viver
as dimensões do laicato, de acordo com o
manual, sobretudo, as
grandes dimensões do
apostolado leigo, propostas pelo seu fundador Frank Duff, leigo
ﬁel e exemplar, em sua
vocação e missão, em
total sintonia com Maria que é estímulo para
que os ﬁéis leigos vivam integralmente sua
missão na Igreja para o
mundo. Os legionários
são protagonistas com

as virtudes de Maria e
os dons do Espírito.
Um apostolado para
exercitar o mandamento
da solidariedade e da fé
imitando Jesus em sua
perfeita obediência para
com seus pais, Maria e
José, as duas pessoas
privilegiadas que Deus
colocou junto d’Ele. E
assim crescia em: graça,
estatura e sabedoria. E,
como ele mesmo, bem
disse: “Não vim para
ser servido, mas, para
servir e ser “obediente
até a morte E dirá a nós:
“Estive enfermo e me
visitastes; estava na prisão e viestes a mim. Perguntar-lhe-ão os justos;
quando foi que te vimos
enfermos ou na prisão e
fomos te visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro: todas
as vezes que ﬁzestes isto
a um dos irmãos mais
pequeninos, foi a mim
que o ﬁzestes. (Mt, 25,
35,39-40).
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Opinião
O coronavírus trouxe a
morte, mas a fé gerou vida
Pe. Luiz Faustino dos Santos
Granada, Abre Campo MG

O inimigo chamado Coronavírus
ou COVID-19, chegou como “gripizinha”. Mas, já levou milhares de pessoas
para a casa do Pai. Vai passar!” Uma
palavra de consolo e de esperança. Estamos esperando! E a quarentena não
são apenas quarenta dias. “Meu Deus,
até quando!” O cansaço de tanto fazer
nada, bate às portas. E elas começam a
se abrir. Mas, e o medo, muito medo!
Realmente, as notícias são horríveis:
estatísticas absurdas de vidas ceifadas a
cada dia. Não dão conta de sepultar os
mortos em valas!? Quantos hospitais
de campanha! Os especialistas de saúde vão aguentar até quando? Jornadas
de trabalhos desumanas, estressantes.
Uma realidade assustadora.
Por outro lado, a fé, a compaixão,
a misericórdia, a solidariedade vêm à
tona. Milhares de pessoas demonstram
sua capacidade de servir, de doar a
vida. Nos Hospitais, nos Laboratórios
e tantos serviços voluntários. Quantas
vidas doadas em favor da vida! Quantos olhos se abrem! Quantos pés se
tornam “bem-aventurados” e quantas
mãos abençoadas geram vidas e fazem
tantos saírem dos túmulos das UTIs,
com vida! A semente morre, mas produz frutos (cf. Jo 12,24).
Em meio a tantas desgraças, Deus
nos concede graças. “O coronavírus
está nos ensinando a nos libertar do
templo. Isto é muito positivo. São Paulo dizia: “Todas as coisas concorrem
para o bem dos que amam a Deus”
(Rm 8,28). Será que nossa fé foi abalada, por que não fomos ao templo rezar,
adorar, celebrar? Jesus derrubou um
conceito de lugar de adorar, quando falava com a samaritana que, para adorar
a Deus não precisa ir a montanha ou a
Jerusalém. “Os verdadeiros adoradores
vão adorar o Pai em espírito e verdade”
(Jo 4,20-23). Creio que aprendemos a
rezar, adorar e celebrar neste novo santuário, a família. “Deus não habita em
santuários feitos por mãos humanas”
(At 17,24).
Outra lição é que podemos viver
com pouco. Aprendemos a economizar. Que Deus faça desaparecer este
inimigo invisível, e dê-nos a graça de
ter bem claro que podemos viver, e
até crescer na fé, independente de um
templo. Com todo respeito aos que foram com Jesus Eucarístico pelas ruas.
Jesus não instituiu a Eucaristia, para
passear nas ruas, mas para alimentar
os que devem ir pelas ruas, onde Jesus
sempre está, e “gritar o Evangelho com
a vida e, se for necessário, com as palavras”.
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O desafio de conviver bem em família
Mons. Luiz Antônio R. Costa
Vigário Geral e Pároco da Paróquia
São Gonçalo do Amarante,
em Catas Altas da Noruega, MG

O isolamento social provocou
uma imensa transformação na
vida das pessoas. Com a suspensão da maior parte das atividades
públicas e sociais, o convívio domiciliar tornou-se obrigatório. O
ritmo acelerado da vida moderna,
as numerosas formas de distração
fornecidas pelas modernas tecnologias da comunicação e, principalmente, a forte tendência ao individualismo têm isolado os familiares uns dos outros nos últimos
anos. Mesmo morando na mesma
casa paira uma sensação de ausência. Dessa forma, o lar deixou
de ser realmente lar e, em muitos
casos, se reduziu a dormitório e
refeitório onde parentes eventualmente se encontram fisicamente,
mas interagem cada vez menos.
Os tempos livres que escapam do
trabalho, estudo, lazer e obrigações
sociais tornaram-se facilmente dominados pelos smartphones, iphones e similares... Numa década se
acelerou um fenômeno inusitado:
perdeu-se grandemente a prática
da convivência familiar.
De repente, eclodiu a pandemia
da Covid 19 e cerceou movimentações e atividades externas. O lar
voltou a ser referência obrigatória
e a convivência, que era esporádica
e pontual, passou a ser constante.
Ou seja, da mais ampla dispersão
pelo mundo (real ou virtual) à mais
intensa concentração no mesmo
espaço vital. Tudo isso se revela
como desafio e oportunidade.
Desafio porque desaprendemos
a arte do convívio familiar. Vez
por outra ouvimos essa canção nas
nossas igrejas: “já faz tempo que a
gente não vê pais e filhos sentados
à mesa”. É uma realidade que conduz a um sério exame de consciência familiar. Por que o ambiente
familiar se tornou tão complicado
para os relacionamentos? A resposta ainda está por ser dada de
forma completa, mas é certo que
temos errado em vários pontos e,
assim, tornado a vida familiar pesada e até insuportável.
Um ambiente saturado de críticas e reclamações. Uma casa onde
os conflitos não são resolvidos de
forma satisfatória. Situações onde
o perdão não foi pedido ou dado.
Diálogos truncados ou interrompidos. Ausência daquele necessá-

Reprodução

rio espírito de colaboração e boa
vontade para se viver na mesma
casa.... A lista seria imensa! Mas
essas coisas e outras mais vão formando aquelas muralhas e abismos entre familiares que moram
numa mesma residência e, num
momento de tensão ou mera impaciência, é cenário propício para
que exploda a violência em conflitos maiores ou menores. Isolamento social, parentela reunida à
força, desencontros e brigas. Sinal
de que há um fundamento que
não foi posto ou mantido: o fundamento da boa convivência.
Todavia, esse quadro desafiador não pode ser causa apenas de
lamento ou desolação. Nele encontramos a oportunidade privilegiada de cada família restaurar relacionamentos fraturados e curar
feridas antigas. Os caminhos já são
conhecidos: respeito mútuo, diálogo, compreensão e muito perdão.
Muito mesmo. Essa oportunidade de restauração emerge quando
um membro da família se abre ao
recomeço, à refundação dos relacionamentos familiares e começa
a interagir de forma positiva com

os outros, trocando o despropósito
das ofensas e implicâncias gratuitas pela convivência mais desarmada, amorosa e servidora. De
fato, “gentileza gera gentileza” ou,
ao menos, ameniza um ambiente
de guerra familiar. É indispensável, portanto, essa primeira pessoa
por meio da qual o processo tenha
início e persevere, apesar das dificuldades desse pequeno mundo
que é uma família. Uma pessoa
que aja como um fermento de
nova convivência. Eis um engajamento que vale a pena. É bem melhor desgastar-se promovendo a
paz do que alimentando a guerra.
A célebre oração de São Francisco
de Assis: “Senhor, fazei de mim
um instrumento de vossa paz” não
é apenas uma bela poesia. É um
caminho para que a convivência
cotidiana em cada lar se converta
em experiência de Igreja doméstica. Na autêntica Igreja doméstica
não apenas se ora fervorosamente,
mas se convive de forma cada vez
mais humana. Convivência nova,
gerada pela força e pela alegria do
Evangelho.

Para Reﬂetir
com seu grupo ou
equipe pastoral

1Quais outros desafios e oportunidades o
isolamento social oferece às
nossa famílias?
2- Como nos capacitar
e capacitar os outros para
que sejam aquele primeiro
agente promotor da Igreja
doméstica?

Notícias
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Visão pastoral
A PANDEMIA DO AMOR
Pe. Edmar José da Silva
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral
Pároco da Paróquia Nossa Senhora da
Conceição, em Ouro Preto, MG

2

Devido ao surto do novo coronavírus,
a Covid 19, a palavra pandemia tornou-se um dos vocábulos mais discutidos e
comentados na atualidade. Etimologicamente, a palavra pandemia é a junção de
dois vocábulos gregos: “pan” que significa
todo ou por inteiro e “demos” que significa povo. Portanto, a COVID 19 é esta
doença que se espalhou rapidamente e
afetou a população do mundo inteiro, não
respeitando nenhuma fronteira geográfica, social, cultural, étnica, religiosa ou
moral.
Diante de qualquer realidade que ameaça a vida do ser humano, a sua primeira
reação, natural e instintiva, é a de buscar
proteção para si próprio ou, no máximo,
para aqueles que ama e fazem parte da
sua vida. E aí mora o perigo: durante esta
pandemia, o ser humano fechar-se em si
mesmo ou em seu pequeno grupo familiar, buscando somente sua autopreservação e o bem da sua família. Porém, na
contra- mão desta possível tendência egoísta e egocêntrica, temos assistido gestos
emocionantes de bravura e de altruísmo
dos profissionais da saúde do mundo inteiro. Todos estão colocando em risco - e
alguns estão perdendo - a própria vida
para salvar a vida de outros. São verdadeiros novos heróis anônimos que nos estão dando riquíssimas lições de altruísmo,
de cuidado com o outro, de compaixão,
de solidariedade e de partilha da própria
vida. A população assiste, estarrecida e
admirada, a dedicação cotidiana e sofrida
destes homens e mulheres que estão agindo motivados mais pelo amor do que por
qualquer interesse pessoal ou econômico.
Que esta atitude de admiração diante da
dedicação dos profissionais da saúde seja
acompanhada de uma interpelação pessoal que nos desinstala e convida a fazermos
o mesmo. Que neste tempo de coronavírus, o amor seja também viralizado e que
o cuidado, a preocupação com o outro, a
solidariedade, a gentileza, a doação de si e
a partilha se tornem uma verdadeira pandemia, se espalhando pelo mundo inteiro
transgredindo fronteiras geográficas, sociais, culturais, religiosas, raciais e morais.
Diz o filme que “O amor é contagioso”, tomara que realmente o seja.
A lição maior que fica é esta: ainda
que não sejamos profissionais da saúde
ou atuemos em áreas essenciais para a
sociedade, ainda que estejamos limitados
pelo isolamento social, podemos também
amenizar o sofrimento de outros com pequenos gestos de amor. Que durante essa
“tempestade” o novo coronavírus, e depois dela, possamos infectar e contagiar o
mundo inteiro com os valores humanos e
que a pandemia do amor, esta sim, perdure para sempre!
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Um 1° de maio diferente

Bruna Sudário

Para milhares de pessoas
o 1º de maio, dia do trabalhador, é uma data de luta e resistência. Na arquidiocese, esse
dia é celebrado com uma romaria de fé e esperança. Mas,
pela primeira vez na história,
a Romaria dos Trabalhadores
e Trabalhadoras não será realizada devido à pandemia da
Covid-19.
“Desde que foi criada, em
1991, pela Forania de Ponte
Nova, como gesto concreto
da Campanha da Fraternidade daquele ano, a Romaria
dos Trabalhadores e Trabalhadoras realizou-se anualmente,
ininterruptamente.
É, portanto, a primeira vez,
que deixamos de realizar esta
Romaria que, durante muitos anos, se realizava sempre
no Santuário Nossa Senhora das Graças, em Urucânia.
Posteriormente, ela se tornou
itinerante, tendo sido realizada em outras cidades de nossa Arquidiocese”, afirmou o
coordenador arquidiocesano
da Dimensão Sociopolítica,
padre Geraldo Martins.
A integrante da Pastoral
Afro-Brasileira, Maria José,
foi uma das pessoas que sonhou com a primeira Romaria e ressalta o orgulho de ter
participado da primeira edição. “Conseguimos criar essa
Romaria como um espaço de
denúncia das injustiças no
mundo do trabalho e anúncio da boa nova, de mudanças necessárias no país e na
região. A comissão organizadora sempre trabalhou no

sentido de fazer da Romaria
um espaço de junção dos trabalhadores, para celebrar o
trabalhador e não o trabalho”,
disse.
Chegando a sua 30ª edição,
a Romaria dos Trabalhadores
e Trabalhadoras de 2020 seria acolhida pela cidade de
Acaiaca (MG), na Região Pastoral Mariana Leste.

Um olhar de fé
e esperança
Neste ano, as reflexões
sobre o Dia do Trabalhador
também são pautadas pela
pandemia da Covid-19. Para
padre Geraldo Martins três
palavras resumem os sentimentos que devem marcar

"

A Romaria
é um dia
para celebrar
e reﬂetir sobre o mundo
do trabalho.
Com ela
conseguimos
fortalecer as
nossas
pastorais
sociais.

a vida dos trabalhadores e
trabalhadoras em quaisquer
circunstâncias, especialmente
neste 1º de Maio de 2020: “Fé,
esperança e luta. Estas três
palavras se completam e dão
o tom de como devemos enfrentar as crises que atingem,
de maneira mais forte e consequente, a classe trabalhadora, os pobres e excluídos”,
destacou.
“A fé porque nos remete
ao Transcendente no qual encontramos sentido para nossa existência. Uma fé pascal
que nos leva a afirmar que o
mal não tem a palavra final.
A Ressurreição de Jesus nos
garante que, como ele, também nós venceremos o mal e
a morte que, muitas vezes, são
fruto da ganância e da ambição humanas, resultado do
sistema político-econômico
que coloca o capital e o lucro
no centro onde deveria estar a
pessoa humana. A esperança
nasce desta nossa fé que, na
expressão de São Paulo, nunca
decepciona (Rm 5,5). Quem
acredita na Ressurreição de
Cristo não perde a esperança
nunca! Somos movidos por
uma esperança que é firmada
no concreto da vida enraizada
na realidade, por mais dura
que seja. Uma esperança que
supõe as mediações humanas
para superar crises, vencer
tormentas e transformar a
realidade”, explicou.
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Seminário São José celebra o seu padroeiro
Pela primeira vez na história, o
Seminário São José da arquidiocese
celebrou a festa do seu padroeiro sem
a presença dos seminaristas. Uma
missa festiva, presidida pelo arcebispo de Mariana, Dom Airton José dos
Santos, no dia 1° de maio, marcou as
comemorações no Instituto de Teologia. A celebração foi transmitida pelas
redes sociais e contou com a presença
dos padres formadores.
Na homilia, Dom Airton ressaltou
a importância de participar da missa

em casa. “Para nós participar da santa missa é algo importante e estamos
participando da celebração de casa.
Sabemos das circunstâncias históricas
atuais, de que a propagação do vírus
depende de nós. Por isso, ficar em
casa é pensar no outro. É uma atitude
de respeito e amor para com o próximo”, disse. O arcebispo também destacou a necessidade das pessoas rezarem umas pelas outras e de valorizar
os trabalhadores.
Bruna Sudário

Paróquia de Senador Firmino recebe obras restauradas pela FAOP
A Paróquia Nossa Senhora da
Conceição, de Senador Firmino
(MG), na Região Centro, recebeu,
no dia 29 de abril, a Gravura de
Nossa Senhora de Loreto e o Livro
de Compromisso da Irmandade de
Nossa Senhora do Rosário, restaurados pela Fundação de Arte de
Ouro Preto (FAOP). A Gravura foi
restaurada pelas alunas do Curso
Técnico em Conservação e Restauro da FAOP.

Participaram da entrega o pároco de Senador Firmino, padre
Luciano da Silva Roberto, a presidente da FAOP, Julia Mitraud, a
coordenadora do Núcleo de Conservação e Restauração, Ana Paula
Mendes, a técnica Roberta da Silva
e o gerente de projetos, Lindomar
Ferreira. O ato foi realizado com
equipe reduzida e prezando os cuidados de prevenção ao coronavírus
(Covid-19).
Felipe Barbosa

Paróquia de Coimbra incentiva a devoção a Santa Cruz
Na Paróquia São Sebastião, em
Coimbra, na Região Leste, existe a
devoção de celebrar, no dia 03 de
maio, a devoção a Santa Cruz aos
pés do cruzeiro existente na comunidade de Nossa Senhora das Graças. Neste ano, a celebração foi diferente, mas com a mesma fé dos anos
anteriores.
“Devido à impossibilidade de ir
ao cruzeiro, a equipe de liturgia juntamente com a coordenação da comunidade tiveram a ideia de incen-

tivar a devoção. Divulgamos com
antecedência para as famílias enfeitarem suas cruzes e participarem
conosco da missa do dia 03 através
da rádio ou da página no Facebook.
Na celebração eu abençoei as cruzes. Logo depois, colocamos nossas
cruzes no local de costume e renovamos nossa devoção ao madeiro
onde o Cristo pendeu redimindo
nossos pecados e nos trazendo a
salvação”, explicou o pároco, padre
Lindomar Bragança.

Paróquia São Sebastião

Intensificar a oração do Terço em maio: Papa propõe duas orações
O Vaticano publicou uma Carta
do Papa Francisco a todos os fiéis
para o Mês de Maio de 2020, uma
mensagem aos católicos, com duas
orações especiais para o mês dedicado a Nossa Senhora.
De acordo com o Papa, “Neste
mês, é tradição rezar o Terço em
casa, com a família; dimensão esta
– a doméstica – que as restrições
da pandemia nos ‘forçaram’ a valorizar, inclusive do ponto de vista
espiritual. Por isso, pensei propor-vos a todos que volteis a descobrir
a beleza de rezar o Terço em casa, no
Mês de Maio. Podeis fazê-lo juntos
ou individualmente: vocês poderão
Bruna Sudário

decidir de acordo com as situações,
valorizando ambas as possibilidades. Seja como for, há um segredo
para o fazer bem: a simplicidade. E é
fácil encontrar, mesmo na Internet,
bons esquemas para seguir na sua
recitação”.
Além disso, o Papa Francisco
também propõe duas orações a
Nossa Senhora, a serem rezadas no
fim do Terço: “eu mesmo as rezarei
no mês de maio, unido espiritualmente convosco”.

Arte, cultura e fé

12
2|

Arquidiocese de Mariana | Maio 2020

Seminário de Mariana:
Uma instituição viva

2

Formação, convivência,
oração e vocação. Esses são
alguns elementos que marcam a vida de quem passa
pelo Seminário São José
da arquidiocese. Com uma
história quase tricentenária,
o Seminário de Mariana
carrega uma história bonita
e viva.
“Em 1748 o primeiro Bispo da recém criada
Diocese de Mariana, Dom
Frei Manoel da Cruz, resolveu fundar o Seminário
de Mariana. O Concílio de
Trento havia estabelecido a
instituição dos seminários
como local específico para
a formação dos padres. A
fundação do Seminário era
exigida na própria bula de
criação da diocese. O bispo
precisava cumprir esta determinação da Igreja. Além
do mais, no caso específico
da nova diocese de Mariana, parece que a motivação
principal foi que o governo
português não permitia a
presença de congregações
religiosas no território das
Minas. Portanto, não podendo contar com a atuação
do clero religioso, o bispo
precisou logo formar o clero diocesano para atender
à demanda de uma região
territorialmente muito vasta e densamente povoada
naquele apogeu do ciclo do
ouro”, explica monsenhor
Celso Murilo de Sousa Reis,
formador do Seminário.
Em sua primeira fase,
o Seminário contou com a
direção dos Jesuítas. Segundo o vigário geral da arquidiocese, monsenhor Luiz
Antônio Reis Costa, Dom
Frei Manuel da Cruz foi

um empreendedor ousado.
“Ele não quis apenas um
seminário ‘só de nome’, mas
fundar uma instituição sólida e eficiente. A sua ‘santa
ousadia’ levou-a a trazer os
melhores professores que
existiam no período colonial: os jesuítas. Para isso,
enfrentou enormes oposições e sacrifícios porque
as leis coloniais proibiam o
estabelecimento de ordens
religiosas em Minas Gerais.
Todavia, valendo-se de seu
prestígio pessoal e dos seus
vínculos familiares, obteve
um jesuíta para ocupar a
reitoria. Era o seu sobrinho,
o padre José Nogueira, SJ. O
segundo reitor, o padre Manuel Tavares, também foi
jesuíta”, ressalta monsenhor
Luiz Antônio
A experiência jesuítica
foi brutalmente interrompida em 1758 por causa da
perseguição movida pelo
Marquês de Pombal contra essa ordem religiosa.
“Como consequência de
sua declarada simpatia e
benevolência para com os
jesuítas, Dom Frei Manuel
da Cruz também padeceu
numerosas retaliações do
governo português e dos
inimigos dos jesuítas. Entretanto, a boa base oferecida pelos jesuítas ofereceu
uma solidez razoável naqueles tempos difíceis. A
estruturação do seminário
estava consolidada "a modo
jesuítico", apesar de todas as
dificuldades. Nota-se isso
nos primeiros estatutos, na
organização dos estudos
e na disciplina interna da
casa de formação”, pontua
monsenhor Luiz Antônio.

Seminário Nossa
Senhora da Boa Morte
O Seminário foi inicialmente batizado de Nossa
Senhora da Boa Morte.
Monsenhor Luiz Antônio
destaca que o tema da morte, que hoje causa mal estar a muitos, era visto com
maior naturalidade pelas
pessoas do século XVIII.
“No âmbito da religião
uma das grandes preocupações era a de bem
morrer, ou seja, alcançar a
graça de uma boa e santa
morte. Uma boa morte é
a morte na graça de Deus.
Para morrer santamente é
preciso viver virtuosamente, viver de forma cristã.
E essa era a grande necessidade pastoral percebida

sede do seminário menor.
“Na vida da Virgem Maria, a sua boa morte e a sua
assunção ao Céu são realidades intimamente ligadas.
Ao término de sua vida terrena, Maria experimenta
imediatamente a graça da
plena ressurreição. Por isso
dizemos, ‘assunta ao Céu
em corpo e alma". O título da Assunção assume e
transcende o título da Boa
Morte’”, disse monsenhor
Luiz Antônio.
Ao longo desses anos,
o Seminário São José colaborou com a formação
de centenas de padres e já
conta com mais 50 bispos
em seu quadro de ex-alunos. Nas próximas edições
do Jornal Pastoral iremos
aprofundar conhecer mais
sobre essa rica história.
Reprodução

Bruna Sudário

por Dom Frei Manuel da
Cruz. Era preciso ensinar o
povo das Minas Gerais, obcecado pela busca do ouro
e esquecido da vida eterna,
a viver como verdadeiros
cristãos a fim de alcançarem a almejada graça da
boa e santa morte. Desta
forma, a escolha da patrona
do novo seminário estava
totalmente harmonizada
com a grande necessidade
pastoral da época. Caberia
aos padres ali formados
ensinar aos rudes mineradores a fé cristã e assisti-los
no momento final, a fim de
terem uma boa morte e se
salvarem eternamente. Esse
era o foco naquele momento histórico”, lembra.
A alteração do nome
veio em 1980, por ocasião
da inauguração da nova

Reprodução

Reprodução

Com quase 300 anos de história, o
Seminário São José é uma importante instituição no processo formativo do clero de Mariana e do
estado de Minas Gerais

