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A Encíclica Laudato Sí do Papa Francisco completou cinco anos 
de sua publicação. O documento, que fala sobre o cuidado com 
a Casa Comum, aborda sobre a Ecologia Integral, o ser humano 

como guardião da Criação e a conversão ecológica.  
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Laudato si: 
olhar para o futuro.

Fez, no dia 24 de maio, cinco anos da publi-
cação da Encíclica Laudato Si. O Papa Francisco 
recorda o grito da terra e dos pobres. “Convido 
todas as pessoas de boa vontade a aderirem para 
cuidar da nossa casa comum e dos irmãos e ir-
mãs mais frágeis”. Chama-nos a atenção o pon-
tí� ce em dois aspectos: primeiro a casa comum, 
nome sugestivo para o habitat da humanidade. 
Cuidar signi� ca responsabilizar-se e tornar par-
te. O mundo padece por falta de cuidados sobre 
os bens da criação. Somos seres interligados e 
interdependentes. A pandemia da COVID-19, 
por exemplo, alastra e dissemina a contamina-
ção letal e perigosa. Também o mundo fraterno 
e sustentável exige o olhar para a parcela maior 
da população: pobres, excluídos e marginaliza-
dos. 

Para certos mandatários, � oresta boa é � o-
resta morta. Haja vista que a área devastada da 
Amazônia saltou 29,5% em 2019, chegando a 
9.762km²,  um recorde na década e a destruição 
em alta avança. Compromete-se o ecossistema 
pela emissão de carbono (gases do efeito estufa 
que alimentam o aquecimento global). A falta 
de � scalização e a � exibilização das normas am-
bientais aceleram a destruição da vida.

Outra situação preocupante dos Povos Indí-
genas, especialmente no Brasil, que lutam pela 
preservação e demarcação de suas terras. Para 
o mercado ruralista a terra é objeto de explora-
ção e comercialização. Para o coração indígena, 
a terra é vida, é mãe, é irmã e companheira exis-
tencial. O horizonte é aberto enquanto a visão 
econômica se fecha na intervenção desumana e 
materialista.

A Laudato Si se distingue das cartas papais 
pela peculiaridade em retratar a defesa às po-
pulações menos favorecidas do ponto de vista 
econômico. Como chegar ao futuro sem com-
prometer o presente? Cuidar do meio ambien-
te e das pessoas é rever as raízes da existência. 
Cuidar da maneira como estamos construindo 
o futuro do planeta é um desa� o humano e am-
biental da largueza da sobrevivência na Casa 
Comum.

A Covid-19 mexeu com os ânimos da reali-
dade socioeconômica, demonstrando os altos 
índices de desigualdade social, injustiça e de-
sestrutura dos poderes constituídos. A Casa Co-
mum exige corresponsabilidade humanitária, 
estatal e articulação mundial no cuidado com o 
meio ambiente.

2

Assine o Pastoral R$25,00
Faça o depósito identifi cado na Caixa Eco-
nômica Federal ou nas Casas Lotéricas e 

envie seu nome completo, endereço, 
telefone e o comprovante para

Agência: 1701
Conta: 583-3 

Operação: 003

assinatura anual

assinaturaspastoral@gmail.com

Expediente

Neste tempo de pandemia, com as 
restrições às quais somos submetidos, 
muitas pessoas se perguntam sobre o 
fato de não termos as celebrações litúr-
gicas com a presença do povo. Alguns 
pedem a reabertura das nossas igrejas 
e o retorno do culto público, princi-
palmente a celebração da Santa Missa 
aberta a participantes. Também nesse 
mesmo período uma parcela conside-
rável de municípios optou pela reaber-
tura das várias atividades econômicas 
e sociais, � exibilizando gradativamen-
te as medidas de distanciamento social 
até então vigentes. Os gestores públicos 
se viram fortemente pressionados não 
só pela preocupação com as atividades 
econômicas, mas pelas reivindicações 
oriundas de vários setores, inclusive 
religiosos. Posteriormente, sucedeu o 
crescimento do número de casos da 
COVID-19, inclusive com óbitos.

O avanço da pandemia rumo ao 
interior do país aumentou e é ampla-
mente noticiado pelo Ministério da 
Saúde e pelos meios de comunicação 
social. Nos municípios da área mine-
radora, da região central e da zona da 
mata mineira novamente reaparece a 
apreensão, agora com a pandemia já 
grassando em seus territórios. A Ar-
quidiocese de Mariana abrange parte 
considerável das mencionadas regiões. 
Por sua vez, em várias comarcas o Mi-
nistério Público tem questionado e até 
revertido as medidas de � exibilização, 
movido por fundamentadas preocupa-
ções com o bem comum.

A virtude da prudência exige que 
não colaboremos com a propagação do 
vírus, induzindo as pessoas a saírem de 
suas casas, expondo a um risco de con-
tágio massivo, milhares de pessoas que 
diariamente frequentam os templos 
e as atividades da Igreja na Arquidio-
cese de Mariana. Não se trata, de uma 
injusta privação movida por caprichos 
humanos ou indiferença gerada pelo 
medo ou comodismo dos pastores, 
mas de assumir com responsabilidade, 
em benefício do povo de Deus, a ad-
ministração dos Bens Espirituais tendo 

como referencia o que diz o Senhor Je-
sus Cristo no Evangelho (cf. Jo 10,10).

Vale a pena ressaltar a dedicação 
do nosso clero que, manifestada sob as 
mais variadas formas, se empenha na 
adaptação ao novo contexto e até mes-
mo, aprendendo o uso das modernas 
tecnologias para pregar a Palavra de 
Deus, para produzir subsídios, condu-
zir momentos de oração e transmitir a 
celebração da santa Missa e de outras 
celebrações, não permitindo que as co-
munidades cristãs se sintam sem refe-
rência e apoio. São belos e numerosos 
os testemunhos oriundos dessa ex-
periência. Igualmente louvável o zelo 
daqueles presbíteros que continuam 
ministrando os sacramentos nas situa-
ções de emergência e infatigavelmente 
assistindo os enfermos graves nos hos-
pitais ou nos seus lares.

Igualmente silenciosa, mas ampla-
mente e� caz é a atuação do serviço da 
caridade promovido pelas pastorais, 
movimentos e obras sociais que mili-
tam em nossas 136 Paróquias com suas 
muitas Comunidades. Bendizemos 
a Deus e agradecemos a essa imensa 
rede de solidariedade cristã articulada 
por padres, religiosas(os) e leigos(as). 
Iniciativas benfazejas que abraçam as 
crescentes situações de sofrimento e 
pobreza extrema. Tudo isso mostra 
como a vida cristã está presente e vi-
brante em nossas comunidades e afas-
ta a impressão errônea de que a Igreja 
está inoperante diante da pandemia.

Vamos nos preparar para a volta 
gradual das celebrações litúrgicas e de-
mais atividades eclesiais, mas não po-
demos realizar esse processo de forma 
temerária e precipitada. Tal processo 
de retorno implica na constatação de 
um nível razoável de segurança sanitá-
ria, o que inexiste no presente momen-
to. Enquanto isso intensi� quemos a 
vida de oração pessoal e familiar. Nesse 
ano pastoral dedicado à família, con-
vertamos nossos lares em verdadeiras 
igrejas domésticas.

Palavra do Pastor
Dom Airton José dos Santos

Arcebispo Metropolitano de Mariana
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Diante da necessidade do isolamento social como 
medida para evitar a disseminação da Covid-19, 
vários setores da sociedade foram impactados, 
inclusive a educação. Escolas, universidades e cre-
ches estão com suas atividades suspensas atingin-
do mais de 50 milhões de estudantes e educadores 
no país. Para compreender um pouco mais deste 
cenário, o Pastoral conversou com o presidente 
da Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura 
e Educação da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) e arcebispo de Montes Claros,                                          
Dom João Justino de Medeiros.

PASTORAL: 
Quais são os desa� os 

do processo ensino-apren-
dizagem presentes no con-
texto do distanciamento 
social?

Dom João Justino:  O 
primeiro desafio que po-
deríamos apontar como 
dificuldade para o proces-
so de ensino-aprendizado 
no contexto do isolamen-
to social é que a maioria 
das escolas, dos professo-
res, dos estudantes, não 
estavam preparada para 
viver essa mudança tão 
drástica, isto é, o isola-
mento social. Portanto, 
impossibilidade de aulas 
presenciais e instaura-
ção de um novo modelo 
de ensino-aprendizagem 
pelo recurso da educa-
ção à distância, através 
de muitas modalidades 
que são possíveis. Ora, 
a maioria foi, de algum 
modo, empurrada para 
esse modelo sem uma pre-
paração. Segundo, é muito 
importante lembrar que o 
próprio fato de não estar 
preparado está associado 
à falta de equipamentos 
nas escolas para uma rela-
ção ensino-aprendizagem 
com o auxílio dos instru-
mentos de comunicação 
social. E é preciso recor-
dar que o mesmo ocorre 
com a grande maioria dos 
estudantes, que o simples 
fato de ter um celular com 
acesso à internet não é su-
ficiente para dizer-se ha-
bilitado para um processo, 
que é bem mais complexo, 
de ensino-aprendizado à 
distância.
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PASTORAL:
Como fica o papel do 

professor/educador nes-
te contexto, onde uns 
estão com aulas online 
e outros na ansiedade 
de voltar à sala de aula? 
Essa situação também re-
mete ao professo a neces-
sidade de se reinventar?

Dom João Justino: O 
desejo de retornar à sala 
de aula, seja da parte do 
professor ou do estudan-
te, é muito legítimo. Con-
siderando que o ano aca-
dêmico teve seu início e 
logo houve a interrupção. 
É verdade que em Minas 
Gerais a situação já estava 
complicada em razão da 
greve de professores. De 
qualquer modo, um pro-
fessor que está afastado da 
sala de aula, assim tam-
bém um estudante, por 
um longo tempo, e ambos 
desejosos do trabalho, o 
professor para exercer o 
seu magistério, vocação 
e profissão e o estudan-
te para trilhar o caminho 
que é necessário. Ora, re-
tornar à sala de aula é aqui 
uma referência muito in-
teressante para entender 
a escola como esse lugar 
privilegiado para a expe-
riência do ensino-apren-
dizado. Por outro lado, é 
necessário que os profes-
sores comecem a reinven-
tar o modo de conduzir 
esse processo. Não farão 
isso sozinhos, é preciso 
que seja feito à partir dum 
espírito de parceria, so-
bretudo na linha do que 
nos diz o papa Francisco, 
na perspectiva do pacto 
global pela educação, no 

caso, a profunda relação 
que existe entre família, 
escola e sociedade. Seja 
presencialmente, que é a 
perspectiva mais comum 
e que precisa, sem dúvi-
da, ser ainda reinventada, 
seja por alguns momentos 
de ensino à distância, o 
fato é que sem este senti-
do de trabalho em parce-
ria entre família, escola e 
sociedade, o processo de 
educação fica enfraqueci-
do.

PASTORAL: 
A pandemia, também, 

apresenta a necessidade 
de ponderar sobre o modo 
como se compreende a 
educação na sociedade 
atual?

Dom João Justino: 
De um modo geral a so-
ciedade reconhece a im-
portância da educação, 
defende e procura apoiar 
iniciativas ligadas ao 
mundo da educação. Por 
outro lado, como vivemos 
numa sociedade muito 
fragmentada, num ritmo 
frenético, encontramos 
muito descuido. Então a 
educação não é uma prio-
ridade em nosso país. Ela 
não ganhou ainda a força 
que poderia para formar 
os futuros brasileiros no 
sentido de dar uma fun-
damentação a partir do 
conhecimento, dos sabe-
res, para que como cida-
dãos, estes, que passam 
pelo processo da educa-
ção, possam muito contri-
buir. A sociedade precisa 
repactuar com a educação 
e a família, é este o proje-

to puxado e capitaneado 
pelo papa Francisco quan-
do se fala do “Pacto Edu-
cativo Global”.

PASTORAL:
Como a comissão para 

cultura e educação tem re-
� etido sobre a educação 
neste tempo de pandemia?

Dom João Justino:  A 
Comissão Episcopal Pas-
toral para a Cultura e Edu-
cação tem procurado man-
ter por meio das mídias 
sociais, videoconferências 
por exemplo, a sua re� exão 
e proposta que fundamen-
talmente é um incentivo à 
pastoral da educação e pas-
toral universitária nas bases, 
isto é, nas dioceses. Desde o 
início, a comissão que conta 
com quatro jovens sacerdo-
tes bastante sintonizados 
com os recursos das redes 
sociais, está se desdobran-
do para manter vínculos e 
contato com os colaborado-
res e com as coordenações 
regionais onde estão orga-
nizadas. Já tivemos reuni-
ões por videoconferências, 
hoje mesmo, dia 28 de maio, 
reuni com os assessores. Os 
projetos que inicialmente 
foram pensados antes da 
pandemia estão sendo reor-
ganizados para que possam 
acontecer, um exemplo de-
les é o 20º Encontro Nacio-
nal da Pastoral da Educação, 
está previsto para o segundo 
� m de semana de setembro. 
Entretanto, não será um en-
contro presencial, sim por 
meio da mídia. A comissão 
não deixou seu trabalho e 
continua bastante anima-
da, re� etindo por meio das 

lives, artigos, entrevistas e 
vídeos sobre a educação no 
tempo de pandemia.

PASTORAL: 
Como a Pastoral Uni-

versitária e a Pastoral da 
Educação podem colabora-
ra neste cenário?

Dom João Justino: Este 
tempo de pandemia é muito 
interessante para mostrar 
que onde, nas bases, está or-
ganizada uma determinada 
pastoral, ela encontra mais 
chances de ressigni� car o 
seu trabalho num quadro de 
pandemia. Nesse sentido, a 
comissão nacional tem um 
alcance que está delimitado 
pela sua relação com as dio-
ceses, isto é, se a comissão 
pode oferecer, e tem ofere-
cido, re� exões, propostas, 
considerações e tem traba-
lhado para manter esse es-
pírito no setor educação e 
universidades nas bases, lá 
nas dioceses, que a pastoral 
da educação e pastoral uni-
versitária vão revelar-se de 
fato efetivas. Nas dioceses 
onde essas pastorais já vi-
nham atuando, é sem dúvi-
da, mais fácil a resposta aos 
desa� os do momento. Onde 
não existem, pensando a re-
alidade diocesana, é quase 
impossível que a comissão 
nacional possa, nesse con-
texto, oferecer algo especí� -
co, o que poderá oferecer é 
o incentivo e apoio para que 
ali naquela realidade, atra-
vés da coordenação pastoral 
diocesana, sejam organiza-
das.

A educação     
na pandemia

Pascom - Catedral de Montes Claros 
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A Encíclica Laudato 
Si sobre o cuidado com 
a Casa Comum do Papa 
Francisco completou cin-
co anos de sua publicação 
neste mês de maio. O do-
cumento, que já foi tema 
de inúmeras re� exões na 
Igreja, apresenta impor-
tantes temáticas para de-
bate.

Segundo o bispo au-
xiliar de Belo Horizonte 
(MG) e membro da Co-
missão Especial sobre 
Mineração e Ecologia In-
tegral da Conferência Na-
cional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB), Dom Vicente 
de Paula Ferreira, o Evan-
gelho da Criação é um dos 
seis capítulos da Encíclica. 
“Deus, que tudo criou por 
amor, deu ao ser humano 
a importante vocação de 
ser o guardião da criação, 
pois ‘tudo está interliga-
do. Por isso, exige-se uma 
preocupação pelo meio 
ambiente, unida ao amor 
sincero pelos seres huma-
nos e a um compromisso 
constante com os proble-
mas da sociedade’ (LS, 
91). E quando falamos de 
criação, necessariamen-
te, tocamos em um ponto 
teológico fundamental de 
nossa fé cristã, ou seja, a 
estreita relação da obra 
criada com a pessoa de 
Jesus Cristo, porque ‘Ele 
é a imagem do Deus in-
visível, o primogênito de 
toda a criação, pois é nele 
que foram criadas todas as 
coisas, no céu e na terra, 
os seres visíveis e os invi-
síveis’ (Cl 1, 15-16). Sendo 
assim, ‘os bispos do Brasil 
sublinharam que toda na-
tureza, além de manifestar 
Deus, é lugar de sua pre-
sença. Em cada criatura 
habita o seu Espírito vivi-

Em seus cincos anos, Laudato Si mostra a 
necessidade de se refl etir sobre os cuidados com a Casa Comum

vida mais simples, com o 
empenho das grandes li-
deranças internacionais, 
nacionais e locais. Trata-
-se de um processo que 
envolve educação, famí-
lias, Igrejas, entre outros”, 
disse. 

Avanços e re� exões
Dom Vicente desta-

ca que cinco anos após 
sua publicação é possível 
perceber avanços, mas 
também é preciso re� etir 
sobre os problemas que 
ainda acontecem. “Fica-
mos felizes com a criação 
e fortalecimento de vá-
rias organizações como 
a Comissão Especial pela 
Ecologia e Mineração da 
CNBB, recém criada, e vá-
rios outros grupos nacio-
nais e internacionais que 
acolheram as propostas 
desse importante docu-
mento para nossa Igreja 

� cante, que nos chama a 
um relacionamento com 
Ele’ (LS, n. 88)”, disse.

Dom Vicente acrescen-
ta que nesse documento, 
o Papa Francisco insere as 
pessoas numa visão pro-
funda sobre o sentido da 
vida humana nessa terra. 
“Deus Trino, amor em si 
mesmo, tudo criou para 
colocar nesse universo um 
parceiro, alguém que pu-
desse aperfeiçoar sua obra, 
seu paraíso. Esse alguém 
somos nós, seres huma-
nos. No entanto, veja o 
que estamos fazendo com 
nosso planeta. Quanta 
destruição. Por isso, outro 
aspecto é a necessidade de 
uma conversão ecológi-
ca. Não é possível sonhar 
uma vida saudável se vi-
vemos num planeta doen-
te. E a mudança tem que 
acontecer, com urgência, 
assumindo um estilo de 

e Sociedade. São ganhos 
que devemos celebrar. No 
entanto, tivemos, nesses 
últimos 5 anos, crimes so-
cioambientais como os de 
Bento Rodrigues, em Ma-
riana, e da Mina Córrego 
do Feijão, em Brumadi-
nho, ambos de respon-
sabilidade da minerado-
ra Vale. Também vimos, 
ano passado, no Brasil, 
as terríveis queimadas na 
Amazônia e, nesse ano, o 
aumento absurdo de des-
matamento da mesma. 
Trata-se de uma luta entre 
um modelo neoliberalista 
que coloca o lucro acima 
da vida e aqueles que acre-
ditam numa outra forma 
de vida, mais humana, so-
lidária, numa cultura do 
bem viver”, disse.

Para Dom Vicente a 
Igreja tem dados passos 
importantes para assumir 
a proposta da ecologia in-

tegral presente na Laudato 
Si’ e o Sínodo da Amazô-
nia foi uma grande moti-
vação neste contexto.

“O Sínodo da Amazô-
nia nos motivou, ainda 
mais, e revelou muitas vo-
zes eclesiais que defendem 
a biodiversidade, a água, 
a pureza do ar que respi-
ramos e, sobretudo, as co-
munidades indígenas des-
se grandioso bioma ama-
zônico. Há grupos, com 
pautas diversas, que pro-
fetizam uma nova evan-
gelização. Gente que de-
fende os atingidos, que faz 
memória das vítimas, arti-
culando fé e compromisso 
socioambiental. Posso res-
saltar, ainda, as lideranças 
de nossas comunidades 
que lutam, intensamen-
te, em prol de um mundo 
mais humano e ecologica-
mente saudável. E exaltar 
o testemunho da REPAM, 

Tudo está interligado

Felipe Caum
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ainda não temos vacina, 
a sonharmos uma cul-
tura da fraternidade, do 
aprofundamento das pes-
quisas, de estruturas de 
saúde para todos, de uma 
tecnologia que não esteja 
apenas servindo aos ricos. 
En� m, sonhar também 
com uma fé mais madura 
que não seja tão apegada a 
tantas invencionices. Que 
consiga perceber que o ser 
humano só é importante 
porque ele tem um lugar 
privilegiado na obra cria-
da. Que lugar é esse? O de 
ser jardineiro do paraíso e 
não um causador de danos 
socioambientais agudos 
impostos pelo estilo de 
vida pautado no dinheiro 
que acumula as riquezas e 
distribui os prejuízos”

O contexto da pande-
mia também exige atenção 
com os atingidos e atin-
gidas pela mineração. O 
bispo salienta que a Igreja 
não pode esquecer esses 
irmãos. “Eles estão sofren-
do não somente pela crise 
do coronavírus, mas tam-
bém pela mineração que 
continua matando. Quais 
os reparos foram feitos em 
Bento Rodrigues? Onde 
estão os 11 corpos que ain-
da não foram encontrados 
em Brumadinho? Manter 
a memória de tudo isso 
é fator importante para 
continuar a elaboração do 
luto e transformá-lo em 

Rede Eclesial da Pan-
-Amazônica”, disse. 

Ele acrescenta que en-
frentar o domínio desse 
extrativismo que mata, da 
mineração, do agronegó-
cio, propondo alternativas 
de sustentabilidade não é 
tarefa fácil. “E muita gen-
te não consegue ter força 
de sonhar outro mundo, 
colocando a vida, e não 
o lucro, acima de tudo. 
Estamos falando aqui de 
multinacionais poderosís-
simas como a Vale, a Sa-
marco etc. Inclusive há um 
pensamento no documen-
to Querida Amazônia que 
diz o seguinte: “não pode-
mos excluir que membros 
da Igreja tenham feito 
parte das redes de corrup-
ção, por vezes chegando 
ao ponto de aceitar man-
ter silêncio em troca de 
ajudas econômicas para 
as obras sociais” (n. 19). 
Por isso, há um longo ca-
minho de conscientiza-
ção de nossas lideranças a 
ser feito, de educação das 
novas gerações, inclusive 
integrando a Ecologia In-
tegral em nossa liturgia e 
catequese”, a� rma.

Casa Comum                            
e a Pandemia

Diante da pandemia da 
Covid-19, Dom Vicente 
ressalta que este cenário 
exige que se re� ita ain-
da mais sobre o cuidado 
com a Casa Comum. “O 
ano de 2020 deixará uma 
marca profunda em nossa 
civilização global. A pan-
demia da Covid-19, que 
está matando tantas vidas 
humanas, revela também 
outras chagas de nossa 
sociedade. O adoecimen-
to de nossos corpos pelos 
excessos de agrotóxicos, 
a falta de estrutura básica 
de saúde, a vulnerabilida-
de de nossos pobres, tudo 
isso deve questionar, pro-
fundamente, nosso teste-
munho cristão. De modo 
que é preciso anunciar um 
novo tempo. Muitos que-
rem voltar ao normal, mas 
temos que nos perguntar: 
voltar a qual ‘normal’ se 
a fome já era um proble-
ma sério, a falta de água, 
um drama. O melhor se-
ria aprender dessa aguda 
crise, trazida por um ví-
rus invisível, para o qual 

luta. De outro modo, não 
existe perdão sem justi-
ça. Não existe esperança 
de vida nova se não há 
escuta e amparo das víti-
mas. Em segundo lugar, a 
Igreja deve, com sua força 
evangélica, ajudar as co-
munidades no processo 
de ressigni� cação, sendo 
sempre misericordiosa. 
Por mais que busquemos 
a reparação, em Mariana 
e Brumadinho acontece-
ram traumas, de certa ma-
neira, insuperáveis. Não 
abandonar esses atingidos 
é missão essencial da Igre-
ja”, disse.

Para ele, outro elemen-
to é aprofundar o sentido 
da esperança cristã atra-
vés da espiritualidade, dos 
ritos, das celebrações. “A 
oração manifesta a força 
de nossa comunhão mais 
profunda porque é o Es-
pírito mesmo que ora em 
nós. Ele nos modela como 
irmãos e irmãs. Rezar pe-
las e com as vítimas. Por 
� m, penso que a Igreja só 
será sacramento de sal-
vação no mundo se não 
abandonar os preferidos 
de Jesus. Foi Ele mesmo 
que nos ensinou que está 
presente na pessoa dos 
pobres, dos que sofrem. O 
texto de Mt 25, 31-46 nos 
revela que no Juízo Final 
os pobres nos julgarão. 
‘Todas as vezes que � zes-
tes isso a um destes míni-
mos que são meus irmãos, 
foi a mim que o � zestes’”, 
explica Dom Vicente.

Ainda olhando para as 
tragédias de Bento Rodri-
gues e Brumadinho, Dom 
Vicente destaca algumas 
re� exões que a Laudato Si 
traz para esse modelo de 
mineração. “Em primei-
ro lugar, que esse mode-
lo extrativista mata. Leva 
nossas riquezas e joga em 
cima de nós a lama. É um 
estilo criminoso que burla 
leis, domina o território 
em nome do dinheiro que 
se concentra nas mãos de 
poucos. Portanto, ele está 
na contramão do que 
propõe a Ecologia Inte-
gral. Em segundo lugar, 
esse modelo tem que ser 
questionado, repensado. 
E só podemos fazer isso 
construindo, juntos, al-
ternativas. Valorizando as 
comunidades atingidas, os 
agricultores, quilombolas, 
as tradições que sobre-
vivem com formas mais 
sustentáveis de vida. Um 
terceiro ponto, em nossos 
territórios não existe ape-
nas minério, tem também 
água e esse bem é funda-
mental para nossa sobre-
vivência. Tem gente com 
suas histórias que devem 
ser respeitadas. Tem cul-
turas que devem ser guar-
dadas. E mais. Aceitar al-
gum tipo de mineração, 
somente se ela respeitasse 
a soberania popular, o que 
ela nunca faz. Bem, penso 
que poderíamos elencar 
muitos outros elementos”, 
� naliza.

Gostaria, no entanto, 

" O ano de 
2020 deixará 

uma marca 
profunda em 

nossa civili-
zação global. 
A pandemia 
da Covid-19, 

que está ma-
tando tantas 
vidas huma-

nas, revela 
também ou-
tras chagas 

de nossa so-
ciedade.

Bruna Sudário

de terminar com um pe-
queno poema. Ele nasceu 
no meio das lutas em Bru-
madinho.

Pai nosso
Deus dos gemidos,
em tempos poluídos, 
não sejam donos
de nossa vontade
os grandes, enganos. 

Deus da verdade, 
ajude-nos a dar conta 
do nó na garganta 
tanta gente morta
como corta!

Na mesma mesa
vítima e algoz 
o que será de nós?

No ar, a fumaça 
poeira e fogo
no chão, o jogo
ganância que arde.

que coisa covarde!
O ribeirão secou
pediram um laudo
não temos saldo.

Aperta a corda
água transborda 
só no olhar.

Pai santo, 
que a Vale não seja
nossa única sorte
livrai-nos desta morte!
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Hoje, Jesus expressa sua mais profunda intimidade com o Pai e nos 
ensina a participar dessa intimidade. Fala-nos da virtude fundamen-
tal do cristão, característica essencial do Seu Reino – a humildade. E, 
como bom e excelente Mestre que é, a todos ensina, fazendo, pratican-
do. Ele, que nos dá os mais sublimes exemplos em todas as virtudes, 
chama particularmente a atenção para esta: «Aprendei de mim que sou 
manso e humilde de coração». A exemplo do salmista que conclui seu 
canto indicando que Deus sustenta o que vacila, no evangelho Jesus 
a� rma que dá o descanso a quem está cansado e fatigado. 

Deixando de lado nossas “vaidades”, haverá em nós lugar para Deus 
e teremos acesso aos caminhos das verdadeiras alegrias. Tornando-nos 
“crianças”, isto é abertos e cheios de con� ança no Pai, tenhamos a felici-
dade de um dia poder dizer com verdade: «proclamarei para sempre o 
vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei».

Sentido Litúrgico
A liturgia deste domingo ensina-nos onde encontrar Deus. Garan-

te-nos que Deus não Se revela na arrogância, no orgulho, na prepotên-
cia, mas sim na simplicidade, na humildade, na pobreza, na pequenez.

XIV DOMINGO DO TEMPO
 COMUM

(Mt 11,25-30)

6

Vamos celebrar!
05/07
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“Porque lhes falas em parábolas?” O ensino em parábolas aparece como uma forma de 
tornar acessíveis os ensinamentos de Jesus sobre os elevados mistérios do Reino, mas que 
� cam incompreensíveis para as almas fechadas à luz da verdade. 

Mateus nos apresenta Jesus ensinando a uma grande multidão. Propõe-nos, em pri-
meiro lugar, uma re� exão sobre a forma como acolhemos a Palavra e exorta-nos a ser 
uma “boa terra”, disponível para escutar as propostas de Jesus, para acolhê-las e para dei-
xar que elas deem abundantes frutos na nossa vida. O Evangelho está  dividido em três 
partes. A primeira (vv. 1-9) trata da necessidade de ouvir a Palavra de Deus e fazê-la bro-
tar no coração; a segunda (vv. 10-17) Jesus coloca a má vontade dos que não acolhem a 
Palavra de Deus e, ao mesmo tempo, a bem aventurança daqueles que veem e ouvem 
como verdadeiros discípulos; a terceira (vv. 18-23) é uma aplicação da parábola à vida da 
comunidade, explicando quais são os tipos de terreno favoráveis ou não, para receber a 
mensagem do Reino de Deus.

Sentido Litúrgico
A liturgia deste domingo convida-nos a tomar consciência da importância da Palavra 

de Deus e da centralidade que ela deve assumir na vida dos cristãos.  Assim como a se-
mente, a Palavra de Deus produz resultado se encontra um coração aberto para acolhê-la 
e um semeador (comunidade) teimoso em lançá-la.

12/07
XV DOMINGO DO TEMPO

 COMUM
(Mt 13,1-23)

A Devoção à Virgem Maria desde o cristia-
nismo nascente, encontrou na piedade popular 
as suas raízes mais profundas. Embora “a religio-
sidade popular não se refere necessariamente à 
revelação cristã”1, entendemos que a devoção a 
Maria não contradiz o que está revelado na Sa-
grada Escritura. Assim “a Virgem Maria,(...) é 
reconhecida e honrada como verdadeira Mãe de 
Deus e do Redentor”2. 

Maria é venerada pela comunidade cristã 
católica com especial razão, mas antes é preci-
so salientar que há diferença no tipo de culto 
que nós realizamos. A saber: “1-Culto de latria 
(grego: “latreuo”) quer dizer adorar; 2-Culto de 
dulia (grego: “douleuo”) quer dizer honra, vene-
rar; 3-Culto de hiperdulia (grego: hyper, acima 
de; douleuo, honra) ou acima do culto de hon-
ra, sem atingir o culto de adoração”3. O culto de 
Adoração nós prestamos somente a Deus Pai e 
Filho e Espírito Santo. Aos santos prestamos o 
culto de veneração, honramos seus exemplos de 
� éis testemunhas de Cristo. Mas a Mãe de Deus 
esse culto é dedicado de forma especial: está aci-
ma dos Santos e abaixo de Deus. 

Paulo VI na Exortação Apostólica “o Culto 
a Virgem Maria” chama a atenção para que, ao 
veri� car o lugar que ocupa a bem-aventurada 
Virgem Maria, deveríamos olhar para a Sagrada 
Liturgia4. 

 Ao olharmos o calendário litúrgico (Ano Li-
túrgico) vamos descortinando o Grande Mistério 
do Senhor. Assim, dentro do ano litúrgico, lemos 
que “as festas marianas possuem um poder de 
convocação e evocam um sentido maternal e de 
comunhão. Na Mãe, manifesta-se, efetivamente, 
uma consciência de família; por isso, nas festas, 
a piedade mariana acontece em toda sua força. 
Não é de se estranhar, que o povo use numerosos 
sinais e gestos: como tocar as imagens, beijá-las, 
andar de joelhos, oferecer � ores, acender velas, 
fazer longas peregrinações e procissões, usar es-
capulários etc ”5.

Estes gestos são gestos de fé, expressões de 
oração, de invocação, de gratidão para com Ma-
ria. A razão de todos esses “exageros” é que a pie-
dade popular não se regula apenas pela doutrina, 
mas muito mais pelas “razões do coração”. As-
sim, ela não é seguidora de regras litúrgicas que 
levam ao comedimento e à sobriedade, porém, 
tendem antes para o transbordamento expressi-
vo das emoções. Podemos dizer que Maria é a 
� gura de maior fervor da piedade popular. 

Quando falamos de um “Momento Mariano” 
durante a celebração da missa, o mais apropria-
do seria  logo após o “oremos” pós comunhão,  
devemos levar em conta aquele papel que Maria 
sempre cumpriu, reconhecendo que a centrali-
dade da fé e do culto é Jesus: “fazei tudo que Ele 
vos disse” (cf. Jo 2,7). A presença de Maria sem-
pre foi discreta e é por isso que a temos como 
Mãe, a Virgem da oração, que sabe ouvir e agir 
conforme a vontade do Senhor. 

Deixamos aqui uma indicação de leitura 
para aprofundarmos mais esse vasto assunto: A 
constituição Dogmática Lumem Gentium sobre 
a Igreja, no capítulo VIII – A Bem-Aventurada 
Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de 
Cristo e da Igreja .

1 Diretório sobre piedade popular e liturgia, 10.
2 Lumem Gentium 53
3 Disponível em https://www.a12.com/academia/catequese/
sobre-latria-dulia-e-hiperdulia, acesso em 21/05/2020.
4 Cf. O Culto à Virgem Maria, 1.
5 AGOSTINO, G. Piedade popular. In FIORES, Stefano De; 
MEO, Salvatore (org.).Dicionário de Mariologia. Tradução 
de Álvaro A. Cunha, Honório Dalbosco e Isabel F. L. Ferrei-
ra. São Paulo: Paulus, 1995, p.1067.

Momento
 Mariano II

Formação

Comissão Arquidiocesana de Liturgia
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Vamos celebrar!
“Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mun-

do”! A Palavra de Deus de fato é viva e e� caz, é 
presente e atual em nossa vida. Nosso Senhor 
Jesus Cristo nos constituiu Luz para brilharmos 
nas trevas que querem abarcar nosso mundo. De 
fato, podemos ler “trevas” como as di� culdades e 
tribulações pelas quais passamos, momentos em 
que parecem não terem � m. Entretanto o convite 
de Nosso Senhor se faz ainda mais coerente: vós 
sois! 

Quando, no desenrolar da pandemia do CO-
VID-19, nós cristãos nos vimos em isolamento 
social, ação necessária para a diminuição da ve-
locidade do contágio de novo coronavírus, re-
cairam também em nós orientações precisas e 
amadurecidas de nossa Igreja: celebrações da 
missa sem a a� uência de � éis, tendo em vista que 
as Igrejas permanecerão de portas fechadas; De 
repente foi-nos reapresentada a Igreja Domés-
tica, expressão vibrante da Igreja de Cristo, que 
é seu corpo místico e ali somos chamados a nos 
alimentar durante a travessia desse deserto. “É de 
fundamental importância o resgate da oração em 
família. Com criatividade saibam elaborar mo-
mentos de oração em comum, harmonizando-
-os com a leitura orante da Bíblia e a Liturgia da 
Igreja” 1.

É preciso, sobretudo, dizer que a Santa Mãe 
Igreja nos ensina que “a vida espiritual não se li-
mita unicamente à participação da sagrada Litur-
gia. O cristão, chamado para a oração comunitá-
ria, deve também entrar no seu quarto para rezar 
a sós ao Pai; e até, segundo ensina o Apóstolo, 
deve rezar sem cessar” (cf. 1Ts 5,17)2.  Sabemos 
que a Celebração Litúrgica do Santo Sacrifício (a 
Santa Missa) é a fonte e o cume de toda a vida 
cristã, mas nesse tempo somos chamados a fa-
zer comunhão de outro modo, em nossas casas, 
com nossa família. Antigamente as famílias não 
dormiam sem antes rezarem todos juntos e nesse 
período de isolamento social houve o resgate des-
ses momentos sublimes da vida familiar. Somos 
convidados, portanto, nesse tempo, através das 
orações em família e pessoal, a aprofundar nos-
sa intimidade com o Senhor, buscando associar 
cada vez mais nossa vida ao Espírito Santo.

Quando celebrando comunitariamente a 
Santa Missa, associamo-nos um ao grande mis-
tério do Pai, em Jesus Cristo, no Espírito Santo. 
O texto da Sacrosanctum Concilium 12 continua 
nos ensinando “a trazer sempre em nosso corpo 
os sofrimentos da morte de Jesus, para que a sua 
vida se revele na nossa carne mortal”3 . Dessa for-
ma, na oração familiar e pessoal, devemos nos 
esforçar sempre por ter em nós sentimentos de 
Cristo Jesus (Cf. Fl 2,5), buscando uma contínua 
conversão e assumindo um compromisso de ca-
ridade4. 

Lembremo-nos que Cristo quis nascer e cres-
cer no seio da Família de José e Maria5. Que pos-
samos, a exemplo deles, oferecer nossa vida como 

1 Novas orientações da Arquidiocese de Mariana diante do agrava-
mento da pandemia da COVID-19 – em: https://arqmariana.com.br/

wp-content/uploads/2020/03/0001-4.jpg acessado em 20/05/2020.
2 Sacrosanctum Concilium  12.
3 Idem.
4 Cf. Documento de Medelín, 9.
5 Catecismo da Igreja Católica 1655.

“Vós sois o sal da terra, 
vós sois a luz do mundo!''

Liturgia

26/07

XVI DOMINGO DO TEMPO
 COMUM
(Mt 13,24-43 )

Mateus nos apresenta outras três parábolas, a� m de que conheçamos 
um pouco mais sobre o reinado de Deus. Nas três parábolas está o dado 
do tempo: a necessidade da espera, de ter cuidado com o que está sendo 
feito. O Reino de Deus admite a espera para que se possa ver como os co-
rações se comportam.  Cada pessoa tem seu tempo, cada coisa tem o seu 
lugar e, durante esse tempo, há espaço para a conversão, para a mudança 
de vida. 

Convida-nos a descobrir o Deus paciente e cheio de misericórdia, a 
quem não interessa a marginalização do pecador, mas a sua integração no 
“Reino”. A conversão, o comprometimento com a sua implantação assu-
mindo o discipulado de Jesus, requer espalhar a semente mesmo sabendo 
que há inimigos espalhando o joio, é crer na pequenez de uma semente (a 
fé) que traz em si uma força grandiosa e transformadora, é querer se mis-
turar a ponto de perder a própria visibilidade, para que o outro conheça os 
caminhos de Deus.

 O reinado de Deus está sendo semeado, plantado. Certamente 
� orescerá e vingará, dando a colheita que todos esperam. Mas agora, ain-
da não estamos no tempo da colheita. Somente � zemos a semeadura. É 
preciso esperar o crescimento.

Comissão Arquidiocesana de Liturgia

19/07

XVII DOMINGO DO TEMPO COMUM
(Mt 13,44-52  )

Mateus nos apresenta as três últimas parábolas do Reino: a do tesouro escondido, a da pérola preciosa 
e a da rede lançada ao mar. O ponto fundamental das duas primeiras parábolas não está no achado do 
tesouro ou da pérola, mas na decisão que tomam os dois protagonistas em vender tudo o que têm para 
comprar o que descobriram ou encontraram. O Reino de Deus é uma preciosidade única e inestimável. 
Vale a pena qualquer sacrifício e renúncia para obtê-lo, para fazer parte dele, mas isto exige sabedoria para 
tomar a decisão radical.

  Deus nos concede todos os dias a oportunidade de escolher entre o bem e o mal, entre o que tem 
verdadeiramente valor e o que não passa de falsidade. É o que nos mostra a terceira parábola: o mar é o 
mundo, a rede são as oportunidades que Deus nos dá, e os peixes somos nós. Cada um do seu jeito, com 
sua maneira de ser. Deus acolhe a todos.  Ele não quer que nenhum de seus � lhos seja lançado fora.  Para 
isso é preciso seguir seus ensinamentos. Podemos conseguir isso amando a sua lei, sua Palavra, como reza 
o salmo de hoje. Assim, poderemos tirar do nosso baú, da nossa vida, coisas novas e velhas, isto é, saber 
distinguir as situações de acordo com seus verdadeiros valores.

Sentido Litúrgico
A liturgia deste XVII domingo convida-nos a re� etir sobre as nossas prioridades, nos valores sobre os 

quais fundamentamos a nossa existência. Sugere, especialmente, que o cristão deve construir a sua vida 
sobre os valores propostos por Jesus.

 

Sentido Litúrgico
Celebremos com alegria a Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo, a festa da Eucaristia. É preciso que 

nossa fé na Eucaristia nos leve a adorar o Cristo em espírito e verdade. Nesta situação que hoje vivemos 
precisamos aprender a reconhecer Jesus no sacrário de nossas famílias, presente em nossos irmãos.

 



2

| 2 Junho / Julho 2020Arquidiocese de Mariana | 8 Catequese

Estima-se que o universo tenha 13,7 
bilhões de anos; o planeta terra, 4,5 bi-
lhões de anos e o ser humano, 195 mil 
anos. O que é o ser humano? Imaginar 
sua origem no seio materno, nos pri-
meiros dias: invisível! Ele nasce, cresce 
e quer destruir o que ele não construiu: 
o planeta. Temos, no momento, fato do 
COVID-19. De onde veio esse vírus? 
Onde está? Como se espalhou pelo 
mundo? O ser humano, quando perde 
a razão, quando não raciocina, torna-
-se um perigoso vírus. Quem será mais 
perigoso, o COVID-19 ou o ser huma-
no? Por que se suspeita que o corona-
vírus tenha sido criado pelo ser (des)
humano em laboratório?  

“A criação toda geme e sofre dores 
de parto até agora” (Rm 8,22). A ter-
ra está sendo violentada, torturada e 
morta. “A exposição aos poluentes at-
mosféricos produz uma vasta gama de 
efeitos sobre a saúde, particularmente 
dos mais pobres, e provocam milhões 
de mortes prematuras, pela fumaça 
da indústria, acidi� cação do solo e da 
água, fertilizantes, inseticidas, fun-
gicidas, pesticidas e agrotóxicos em 
geral” (LS, sobre o Cuidado da Casa 
Comum, n. 20). Segundo o Patriarca 
Bartolomeu, “a contaminação da água, 
do solo, do ar (...) é um crime contra a 
natureza, é um crime contra nós mes-
mos e um pecado contra Deus” (LS, 8).

A terra está sendo deserti� cada, 
está morrendo. E, se a terra morrer, 
com ela morrem os seres vivos. O ser 
humano se esqueceu de sua origem, 
pó da terra: húmus. A agroindústria 
desconhece a vida: suga da terra o que 
ela tem e a deixa sem fôlego, morta. 
A agricultura família, aquela onde o 
agricultor trabalha com arte, criativi-
dade, a terra produz e não se cansa. Ela 
é fertilizada pelo que ela própria pro-
duz. O agricultor que ama a terra sabe 
preparar o adubo orgânico e produzir 
alimentos saudáveis. O que se produz 
para � car bilhionário, gera morte. O 
que se produz de forma sustentável, 
sustenta a vida, e vida saudável. 

A justi� cativa de que o agronegó-
cio sustenta o mundo, não é verdade. 
Segundo estatística, no Brasil, mais de 
70% do consumo de alimentos vem da 
agricultura familiar. A fome no mun-
do não é por falta de alimento, mas por 
falta de partilha. É grande o desperdí-
cio: 2/3 do que se produz. “O desper-
dício da criação começa onde já não 
reconhecemos qualquer instância aci-
ma de nós, mas vemo-nos unicamente 
a nós mesmos” (Bento XVI; LS, 6). 

Ecologia Integral

Opinião

Pe. Luiz Faustino dos Santos
Granada, Abre Campo MG

Cônego Lauro Sérgio 
Versiani Barbosa

Pároco na Paróquia de N. 
S. do Rosário de Fátima

Quando a CNBB apro-
vou as Diretrizes Gerais 
da Ação Evangelizadora 
da Igreja no Brasil (2019 
– 2023), não podia prever 
a pandemia da COVID – 
19 que se abateria sobre 
todo o planeta, provocan-
do as situações de isola-
mento social. No objetivo 
geral das DGAE lemos: 
EVANGELIZAR no Bra-
sil cada vez mais urbano, 
pelo anúncio da Palavra 
de Deus, formando discí-
pulos e discípulas de Jesus 
Cristo, em comunidades 
eclesiais missionárias, à luz 
da evangélica opção prefe-
rencial pelos pobres, cui-
dando da Casa Comum e 
testemunhando o Reino 
de Deus rumo à plenitude. 
Sublinhou-se comunida-
des eclesiais missionárias. 
O objetivo geral sinteti-
za todo o documento e 
no corpo do texto se fala 
da Igreja nas casas, com 
fundamentação bíblico-
-teológica e na perspectiva 
da missão concreta na rea-
lidade cultural brasileira, 
marcada pela mentalidade 

urbana. A casa foi a metá-
fora encontrada para falar 
da pluralidade de comuni-
dades de fé e missão, pe-
quenas comunidades ecle-
siais missionárias, como 
espaço privilegiado da ação 
evangelizadora da Igreja. 
A comunidade – casa foi 
pensada como espaço do 
encontro, lugar da ternura, 
lugar das famílias, lugar de 
portas sempre abertas. A 
comunidade – casa deve 
ser sustentada por quatro 
pilares fundamentais: a Pa-
lavra, o Pão, a Caridade e a 
Ação Missionária.

Com a situação de 
isolamento social em de-
corrência da pandemia 
da COVID – 19, estamos 
vivendo a hora da família 
na ação evangelizadora da 
Igreja. Na Arquidiocese de 
Mariana, de acordo com 
Projeto Arquidiocesano 
de Evangelização – PAE, 
no ano de 2020, destaca-se 
como prioridade pastoral, 
a evangelização da periferia 
existencial família. São di-
versas as con� gurações de 
família na sociedade real, 
nem sempre conforme um 
modelo ideal. As injustiças 
sociais, a violência, o de-
semprego, a degradação 
moral, os pseudo-valores, 

A Igreja nas casas
a dependência química, a 
miséria e as enfermidades, 
levam à desestruturação 
familiar, famílias dividi-
das e feridas, incompletas, 
mutiladas, em situações 
de sofrimento e desampa-
ro. A� rma o Documento: 
“A proximidade com as 
famílias em sua condição 
real de vida ajudará a ex-
perimentar a misericórdia 
de Deus que, em Jesus, se 
aproximou da viúva que 
enterrava o seu � lho único 
(Lc 7,11-17), da sogra de 
Pedro, que sofria doente 
(Lc 4,38-40), de Jairo e de 
sua � lha que estava mor-
rendo (Lc 8,40-56) e de 
outras famílias e pessoas 
que necessitavam da sua 
presença, da sua pala-
vra e da sua consolação” 
(DGAE 139).

Diante do agrava-
mento da pandemia da 
COVID – 19 o Arcebis-
po Dom Airton José dos 
Santos orientou a Arqui-
diocese de Mariana: “Mais 
do que em outras épocas 
devemos transformar os 
nossos lares em verdadei-
ras Igrejas domésticas. É 
de fundamental impor-
tância o resgate da oração 
em família. Pais e mães 
reúnam seus � lhos para 

assistir piedosamente a 
Santa Missa transmitida 
pelos meios de comuni-
cação. Recuperem o santo 
costume do Terço rezado 
em família. Com criati-
vidade saibam elaborar 
momentos de oração em 
comum, harmonizando-
-os com a leitura orante da 
Bíblia e a liturgia da Igreja” 
(Comunicados O� ciais 
n.3, 24 de março de 2020).

Prosseguindo na ca-
minhada evangelizadora 
arquidiocesana e em co-
munhão com as DGAE 
da CNBB (2019 – 2023), 
cresceremos na fé, na es-
perança e na caridade, 
procurando tirar o melhor 
proveito dessa situação de 
privação e provação. Bus-
quemos o discernimento 
espiritual, a conversão pes-
soal e comunitária e a so-
lidariedade com os pobres 
e marginalizados. Que o 
Espírito Santo nos guie 
na � delidade à Palavra de 
Deus, na comunhão ecle-
sial a serviço da missão, 
na edi� cação do Reino 
de Deus, dom e compro-
misso, para que “vejamos, 
sintamos compaixão e cui-
demos uns dos outros” (Lc 
10,33-34)!

Pastoral Carcerária 
Pe. Marcelo Moreira

Assessor  / Animador da 
Pastoral Carcerária

A Pastoral carcerária é 
uma das pastorais sociais 
articuladas na Igreja do 
Brasil e também em nossa 
Arquidiocese de Mariana.

Trata-se de uma ação 
humana e cristã voltada 
para os que estão direta-
mente nos cárceres, nos 
presídios de nossas cidades 
e regiões, aguardando ou 
em cumprimento de pena 
judicial em face aos muitos 
tipos de delitos, violências, 
crimes e infrações cometi-
das. Ela também, em sua 
ação missionária, envolve 
outros seguimentos pasto-
rais, preocupada em ofere-
cer apoio tanto às vítimas, 
quanto aos familiares dos 
presos. 

A misericórdia não se 
contrapõe à verdade e à 
justiça, mas, sem sombra 
de dúvidas, abre horizon-
tes para a recuperação in-
tegral da pessoa humana 

que está reclusa e para a 
suareinserção na família e 
na sociedade.

O olhar voltado para 
estes nossos irmãos e irmãs 
presos deve ser tradutor do 
olhar de Deus em favor de 
seus � lhos e � lhas. Ou seja, 
de quem vai ao encontro e 
age com misericórdia, pra-
ticando a justiça restaurati-
va; de quem estende a mão 
para erguer, levantar os caí-
dos nos vícios, delitos, vio-
lências e crimes humanos.

Muito importante, para 
além da presença articu-
lada, enquanto pastoral, 
assumindo, diretamente, 
junto às pessoas presas, 
essa obra de misericórdia, 
é exigir das autoridades de 
segurança que, no cum-
primento de penas, respei-
tem os direitos pessoais e 
sociais dos apenados. Eles, 
de modo algum, diante dos 
erros cometidos, perdem a 
sua dignidade humana. De 
outra parte, também sen-
sibilizara sociedade, quase 

sempre cruel e refratária 
em relação à pessoa presa, 
para a inclusão desses nos-
sos irmãos e irmãs.

São medidas funda-
mentais como alternativa 
para o vencimento do caos 
que se presencia no siste-
ma carcerário brasileiro. 
O sistema implantado pa-
rece não recuperar e ser 
mais punitivo e vingativo 
que, propriamente, restau-
rador. Mais voltado para o 
cumprimento da pena que 
em favor da recuperação 
do preso.

Em nossa Arquidio-
cese, esta pastoral se ar-
ticula a partir de uma 
coordenação geral e de 
coordenações regionais. 
De modo especial, atra-
vés de equipes locais, em 
nível de cidade,visando, 
com muitas iniciativas 
evangelizadoras,promover 
e defender a vida em pri-
meiro lugar; escutar e ver 
o preso como � lho ama-
do de Deus; superar uma 

justiça retributiva, quase 
sempre punitiva e vinga-
tiva, por meio da justiça 
restaurativa.

Igualmente, temos 
procurado ampliar e qua-
li� car os agentes desta 
pastoral; de� nir melhor 
as coordenações, em cada 
instância, e assegurar que 
tenham assessoria religio-
sa; incrementar a ESPERE 
– Escola de Perdão e Re-
conciliação, como prática 
da justiça restaurativa; ga-
rantir presença e atuação 
desta pastoral em todos 
os presídios e incentivar, 
onde não estão organiza-
dos, os conselhos comuni-
tários. 

É uma tarefa árdua, 
uma missão desa� adora. 
A messe é grande e pou-
cos são os operários. Pre-
cisamos de mais agentes. 
Nosso desejo é o de que as 
palavras de Jesus possam 
fazer eco em muitos co-
rações: “Estive preso e me 
visitastes” (Mt 25,36). 
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Mons. Luiz Antônio R. Costa
Vigário Geral e Pároco da Paróquia 

São Gonçalo do Amarante, 
em Catas Altas da Noruega, MG

Investir é um verbo que, em 
geral, se emprega com umsigni� -
cado � nanceiro. Fala-se de investir 
na bolsa de valores, no mercado 
imobiliário ou no tesouro direto. 
Tudo isso com o objetivo de fazer 
o dinheiro render e se alcançar a 
prosperidade material. Todavia, 
a Igreja não cansa de repetir, e o 
melhor da sabedoria humana tam-
bém con� rma, que as maiores ri-
quezas não são materiais. Dentre 
essas riquezas que ultrapassam a 
bruta materialidade está a família.

Da mesma forma que uma joia 
preciosa se torna ainda mais valo-
rizada quando está bem conserva-
da e limpa, também a família – que 
já vale por si mesma – tem o seu 
valor realçado quando investimos 
nela. Mas, o que realmente signi� -
ca “investir na família”?  Mais uma 
vez precisaremos driblar o sentido 
materialista impingido ao verbo 
investir. Não se trata apenas da 
aquisição de uma residência con-
fortável e espaçosa, de uma razoá-
vel economia depositada nalgum 
banco ou na constituição de uma 
boa herança para os descendentes.

Investir na família é ação de 
outra ordem.  A Bíblia já aponta 
a direção: “é melhor um pão seco 
em paz do que a casa repleta de 
banquetes, mas com discórdia” (Pv 
17,1). Trata-se de promover aqui-

1- A perda da harmo-
nia familiar é uma realida-
de frequente. Como vocês 
percebem e analisam esse 

fenômeno em sua comuni-
dade?

2- É próprio da missão 
da Igreja a promoção da 

reconciliação e da harmo-
nia. Como nossa presença 
e atuação pastoral podem 
colaborar com as famílias 

nesse sentido?

com seu grupo ou 
equipe pastoral

Para Refl etir

lo que faz a família “valer a pena”. 
Inegavelmente uma das faces des-
se investimento é o cultivo da har-
monia nos relacionamentos fami-
liares. A busca dessa harmonia faz 
resplandecer com maior brilho o 
valor da vida em família. Um am-
biente familiar mais harmonioso e 
cordial forma e in� uencia melhor 
as pessoas que nele tomam parte. 
Grande parte dos sofrimentos e 
psíquicos e desajustes sociais tem 
suas raízes em vivências familiares 
violentas e desestruturadas.  Aqui-
lo que é vivido na intimidade de 
cada lar repercute na sociedade. 
Famílias desarmônicas geram uma 
sociedade desarmônica e uma so-
ciedade injusta e moralmente de-
cadente projeta o mesmo efeito 
sobre as famílias.

Construir a harmonia familiar 
é um desa� o tremendo e fascinan-
te. Desa� o que começa com o difí-
cil aprendizado de como conviver 
bem com os próprios parentes. O 
eixo que percorre todo esse pro-
cesso é o empenho em harmonizar 
os relacionamentos. É uma verda-
deira arte que supõe a humildade 
para aprender com os erros e, ao 
mesmo tempo, a sabedoria para 
ampliar os acertos e as conquistas 
da vida familiar.

 São interessantes as considera-
ções de uma psicóloga especializa-
da em relacionamentos familiares: 
“Quando as pessoas colocam a 
busca da harmonia e da paz como 
objetivo principal, � ca mais fácil 

evitar brigar por qualquer motivo. 
Isto não quer dizer que os proble-
mas e as di� culdades tenham de 
� car escondidos, ‘varrendo a su-
jeira para debaixo do tapete’, � n-
gindo que tudo está bem quando 
não está.É importante que os pro-
blemas sejam conversados e dis-
cutidos para tentar chegar a um 
comum acordo, que seja uma so-
lução que atenda razoavelmente a 
todos, e não somente a um. Apren-
der a entender os outros e a con-
viver com as diferenças e com as 
características de cada um é uma 
arte que todos os membros da fa-
mília precisam aperfeiçoar no seu 
dia-a-dia” (Maria Tereza Maldo-
nado). 

As necessidades pastorais em 
relação às famílias convergem com 
as suas demandas existenciais mais 
básicas. A mais elementar de todas 
elas, a base de tudo o que se almeje 
realizar no ambiente familiar são 
relacionamentos mais harmôni-
cos, mais humanos, mais cristãos. 
Em outras palavras: nossas famí-
lias necessitam (re)aprendera con-
viver saudavelmente. Necessitam 
de referenciais e de apoios váli-
dos para alcançar e conservar esse 
bem de inestimável valor que é a 
harmonia familiar. Por vezes, nos-
sas melhores intenções pastorais 
perdem de vista essa necessidade 
básica. O Ano da Família é uma 
oportunidade de re� etirmos sobre 
essa questão.

Investir na harmonia

 Reprodução

familiar
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Pe. Edmar José da Silva
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

Pároco da Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição, em Ouro Preto, MG

Desde que a pandemia se alastrou pelo 
mundo e pelo Brasil, as autoridades sanitárias 
apontaram o isolamento social como uma das 
formas mais e� cazes para impedir a prolifera-
ção da covid 19. A Arquidiocese de Mariana, 
atenta ao valor fundamental da vida, acatou as 
orientações da OMS e das demais autoridades 
sanitárias com prudência e serenidade. Daquele 
momento em diante, não se pôde mais celebrar 
a Eucaristia e os outros sacramentos com a pre-
sença dos � éis e foram canceladas as atividades 
que pudessem incentivar a aglomeração de pes-
soas: reuniões, formações, retiros, catequese, 
grupos de orações e etc. E a ação pastoral, parou 
também? Creio que não! 

A Igreja tem insistido muito, desde o Concí-
lio Vaticano II, na família como “Igreja domés-
tica” (LG 11), lugar privilegiado para a vivência 
da fé e dos valores cristãos. Neste sentido, a pan-
demia está sendo ocasião privilegiada para que 
as famílias se tornem um lugar especial da ação 
pastoral da Igreja a partir dos quatro pilares das 
Novas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizado-
ra da Igreja no Brasil (pão, Palavra, caridade e 
missão). 

O pilar do pão chama a atenção para a litur-
gia e a espiritualidade. É verdade que a Eucaris-
tia é o ponto central da vida litúrgico- espiritual 
da nossa Igreja, porém, há uma in� nidade de 
orações que fazem parte do patrimônio espiri-
tual da Igreja e que as famílias estão resgatando 
durante este tempo da pandemia, rezando-as 
em casa. Além disso, cada família vai desco-
brindo criativamente o modo adequado para 
alimentar a fé e intensi� car a intimidade com 
o Senhor, mesmo com os templos fechados. A 
Igreja tem incentivado também as famílias a 
acompanharem as orações e celebrações trans-
mitidas virtualmente. 

Quanto ao Pilar da Palavra, este tempo da 
pandemia está sendo uma ocasião propícia para 
que as famílias valorizem ainda mais a Palavra 
através da leitura orante da Bíblia, da celebração 
da Palavra em casa, dos grupos familiares de re-
� exão, de pequenos círculos bíblicos em família 
e etc. Quanto ao pilar da caridade, neste tempo 
de pandemia cresce o número de pessoas ne-
cessitadas, mas crescem igualmente os gestos de 
solidariedade, altruísmo e partilha. Além disso, 
o isolamento social tem favorecido uma re� e-
xão mais profunda sobre as causas radicais das 
injustiças e desigualdades sociais. 

Quanto ao pilar da missão, apesar do distan-
ciamento físico, muitos tem exercitado o espí-
rito missionário através das novas tecnologias, 
vencendo o comodismo e a indiferença e “indo” 
virtualmente ao encontro do outro, especial-
mente dos que mais sofrem.

 Conclusão: a ação pastoral não parou, ape-
nas migrou para as “igrejas domésticas”. Além 
disso, não podemos desconsiderar as iniciativas 
pastorais de algumas Paróquias que, neste tem-
po de pandemia, têm usado a criatividade para 
continuar evangelizando, investindo ainda mais 
na Pascom e na dimensão social da fé. 

A AÇÃO PASTORAL EM 
TEMPOS DE PANDEMIA

Visão pastoral Comunidade da Figueira um 

Com a missão de acolher, 
de forma integral, a pessoa 
com de� ciência, a Comuni-
dade da Figueira está comple-
tando 30 anos de caminhada. 
Fundada em janeiro de 1990, 
pelo então arcebispo de Ma-
riana, Dom Luciano Pedro 
Mendes de Almeida, a Figuei-
ra é uma instituição perten-
cente à Fundação Marianense 
de Educação.

“Tudo se iniciou com a 
missão de Dom Luciano, que 
é o nosso intercessor. Em 
suas visitas às casas, distri-
tos, Dom Luciano percebeu 
muitos pedidos de socorro 
para as famílias que tinham 
pessoas com de� ciências. Por 
isso, foi iniciada a casa da � -
gueira, inicialmente no anexo 
da igreja de São Pedro, onde 
Dom Luciano � cava”, explica 
a coordenadora da Comuni-
dade, Solange Reis.

Em Mariana, a Figueira foi 
à primeira casa acolhedora de 
pessoas portadoras de neces-
sidades especiais. Atualmen-
te, a comunidade conta com 
21 pro� ssionais, 65 membros, 
com idades variáveis da in-
fância à idade adulta e funcio-
na em sua sede na Rua Cône-
go Amando, em Mariana.

“A Figueira é um lar, um 
cantinho do céu, como Dom 
Luciano sempre falava nas 
reuniões. Nós acolhemos 
para cuidar. Cuidamos do 
próximo, seja na alimenta-
ção, no banho, nas atividades. 
Todos eles se cuidam. É um 
amor muito grande. Depois 

que eu entrei na Comunidade 
da Figueira o meu olhar � cou 
diferente. Estou aprendendo 
o tempo na comunidade”, res-
salta Solange.

A instituição busca favo-
recer uma melhor condição 
de vida para cada atendido 
através de atividades que es-
timulem o despertar dos as-
pectos cognitivos, motores e 
afetivos, por meio de traba-
lhos didáticos, treinamento 
das atividades da vida diária 
e capacitação para a realidade 
social.

“Oferecemos também as-
sistência especializada como: 
psicologia, � sioterapia, clini-
ca geral e enfermagem. Além 
de orientação aos pais e edu-
cadores, o que contribui para 
a inclusão, o respeito às limi-
tações e desenvolvimento das 
potencialidades de cada indi-
víduo. Com nosso trabalho, 
almejamos um convívio fra-
terno, harmonioso, participa-
tivo, organizado e integrado 
com a população de Mariana”, 
disse Solange.

Figueira na pandemia
Neste contexto do isola-

mento social provocado pela 
pandemia da Covid-19, a Fi-
gueira também modi� cou 
seu ritmo, as atividades foram 
paralisadas e a assistência está 
sendo nas casas. 

“Estamos passando por 
muitos desa� os. Mas tudo 
está se resolvendo aos pou-
cos. Estamos com alguns co-
laboradores, onde estamos 

conseguindo levar para as 
casas das pessoas que nós 
atendemos cestas, kits de hi-
giene e outros alimentos para 
todos. Também � zemos um 
trabalho de conscientização 
sobre a importância de usar a 
máscara e lavar as mãos com 
eles”, explica Solange.

Os interessados em cola-
borar com a Figueira devem 
entrar em contato pelos tele-
fones (31 3557-2179 ou (31) 9 
8308-6485.

Figueira

A Figueira 
é um lar, um 
cantinho do 

céu, como 
Dom Lucia-
no sempre 
falava nas 
reuniões.

"

“Cantinho do céu”
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Tendo em vista a celebração 
dos 270 anos de fundação do Se-
minário São José, da Arquidiocese 
de Mariana, o Seminário lançou 
o concurso para a escolha de um 
hino que acompanhará as suas fes-
tividades. Para aqueles que deseja-
rem participar do concurso, a co-
missão responsável divulga o edital 
002/2020 para a escolha do hino. O 
edital apresenta os critérios neces-
sários para que uma música con-
corra.

11Giro de Notícias

Seminário lança concurso para escolha de um hino

Semana Dom Luciano é debatida em reunião do Projeto Memória do Seminário

O concurso é aberto a todos, 
não apenas a clérigos ou religiosos, 
e o prazo para a composição das 
músicas e envio é até o dia 24 de 
julho de 2020. A divulgação do re-
sultado será feita através do site da 
Arquidiocese de Mariana, no dia 3 
de agosto de 2020. Acesse o site da 
arquidiocese e leia o edital na ínte-
gra. 

Arquidiocese celebra dois anos de pastoreio de Dom Airton

A Encíclica Laudato Si e os cui-
dados com a Casa Comum foram 
temas de debate e re� exão do Semi-
nário Sociedade do Bem Viver da 
Escola de Fé e Política Dom Luciano 
no dia 27 de junho. O encontro foi 
realizado pela plataforma Zoom e foi 
transmitido pelas redes sociais.

O coordenador arquidiocesano 
da Dimensão Sociopolítica, padre 
Geraldo Martins, foi o responsável 
por abordar os principais pontos 
do documento do Papa. Em sua fala 
destacou a necessidade de pensar o 

ser humano como parte da natureza e de 
pensar em qual modelo de desenvolvimen-
to, produção e consumo a sociedade deseja

As principais ações e re� exões do Fó-
rum Permanente da Bacia do Rio Doce e da 
Comissão do Meio Ambiente da Província 
Eclesiástica, e a importância da organiza-
ção da Dimensão Sociopolítica nas Regiões 
também foram apresentadas no Seminário 
pelo assessor da Pastoral Carcerária, padre 
Marcelo Santiago. Após sua fala, os repre-
sentantes de cada região pastoral da arqui-
diocese apresentaram as ações que estão 
sendo realizadas.

Laudato Si é tema de debate no Seminário Sociedade do Bem Viver

Uma prece de ação de graças e de 
intercessão. Assim foi a missa em ação 
de graças pelos 2 anos de pastoreio de 
Dom Airton José dos Santos à frente 
da Arquidiocese de Mariana foi cele-
brada  no dia 23 de junho, em Maria-
na. A celebração foi transmitida pelas 
redes sociais.

“Há dois anos pouco se sabia da 
minha pessoa e, da minha parte, 
pouco se sabia da arquidiocese de 
Mariana. Mariana não era uma ter-
ra conhecida para mim. Mas como 
con� amos na graça de Deus e naquilo 
que Deus realiza, nós não somos nem 
estranhos, nem estrangeiros, somos 
irmãos que participam desta grande 
família de Deus que é a Igreja”, disse.

Dom Airton é o 14° bispo e 6° 

arcebispo de Mariana. No � nal da 
celebração, o vigário geral da arqui-
diocese, monsenhor Luiz Antônio 
Reis, agradeceu a Dom Airton por 
esse tempo à frente da arquidiocese. 
“Rogamos ao nosso Senhor que Dom 
Airton seja um bispo conforme o co-
ração do Senhor. Conte com as nossas 
orações e com a nossa colaboração. 
Conte, também, com os preciosos le-
gado de todos os seus antecessores na 
cátedra marianense. Que certamente 
são os seus especiais intercessores. 
Seja o seu pastoreio muito abençoado, 
sempre a serviço da Glória de Deus e 
da salvação do povo con� ado ao zelo 
episcopal”, sublinhou monsenhor 
Luiz Antônio.

Arquidiocese de Mariana

Os responsáveis pelos grupos de 
trabalhos (GTs) do Projeto Memó-
ria do Seminário São José e o dire-
tor acadêmico da Faculdade Dom 
Luciano Mendes, padre Edvaldo 
Antonio de Melo, se reuniram vir-
tualmente no dia 19 de junho. O 
encontro teve como objetivo deba-
ter sobre as três fases do projeto que 
serão desenvolvidas nos próximos 
meses.

A primeira fase será a Semana 
Dom Luciano. Prevista para os dias 
24 a 31 de agosto, a edição deste ano 
será online e terá como tema os 270 

anos do seminário. Na reunião, pa-
dre Edvaldo apresentou a proposta 
de cronograma, conferências e me-
sas de debate para o evento. Dentro 
da Semana Dom Luciano será rea-
lizada a missa recordando a vida de 
Dom Luciano e lembrando a funda-
ção da faculdade.

As outras duas fases do Projeto 
Memória devem ser realizadas em 
dezembro de 2020, na data festivi-
dade dos 270 anos do Seminário, e 
em fevereiro de 2021, na abertura 
do Ano Acadêmico, também foram 
citadas na reunião.
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Em 1758 por causa da 
perseguição movida pelo 
Marquês de Pombal contra 
os jesuítas, a ligação deles 
com o Seminário de Ma-
riana foi brutalmente inter-
rompida. Tal situação deu 
início à primeira fase dioce-
sana do Seminário. 

“A primeira fase dioce-
sana, isto é, o primeiro pe-
ríodo onde o clero da então 
Diocese de Mariana teve de 
assumir a direção do Semi-
nário de Mariana começou 
em 1758 e durou até 1853, 
ano em que os lazaristas as-
sumem a direção a pedido 
de Dom Viçoso que tam-
bém era lazarista”, explicou 
o vigário geral da arquidio-
cese, monsenhor Luiz An-
tônio Reis Costa.

Ao assumir o Semi-
nário, os lazaritas tinham 
como objetivo con� gurar a 
formação ao projeto de re-
forma da Igreja no Brasil, 
revitalizando essa institui-
ção educativa e adequando-
-a totalmente às normas 
emanadas pelo Concílio de 
Trento.

Nesta edição, o Pastoral conta um pou-
co mais sobre a história do Seminário 

São José, uma instituição com quase 300 
anos de história

Seminário de Mariana: 

Dom Viçoso, que esteve 
à frente da diocese de Ma-
riana entre os anos de 1844 
a 1875, teve a formação dos 
seminaristas como um dos 
eixos que mais deu atenção. 
Sete meses após sua chega-
da, o seminário foi reaberto 
e às aulas retomadas, depois 
de uma restauração do pré-
dio semidestruído. O então 
bispo alterou as estruturas 
físicas e internas do prédio.

“Os lazaristas receberam 
o Seminário já com as bases 
de sua reforma pela con-
solidadas por Dom Viçoso 
e pelos padres diocesanos 
que o ajudavam nas ativi-
dades formativas. Dom Vi-
çoso havia recebido o semi-
nário em condições deplo-
ráveis. As palavras de Dom 
Silvério são reveladoras: 
‘com a revolução de 1842 
dispersaram-se os alunos, 
suspenderam-se as aulas e 
o edifício serviu de quartel 
à tropa, a qual é provável 
que pagasse a hospedagem 
com bons estragos na casa’ 
(Vida de Dom Viçoso, p. 
103). Dom Viçoso, entran-

do na diocese em 1844, 
encontrou somente um se-
minarista e um seminário 
em ruínas. Com os padres 
diocesanos reestruturou 
tudo em vista da futura vin-
da dos lazaristas. Um árduo 
trabalho de restauração que 
durou quase nove anos”, 
ressaltou monsenhor Luiz 
Antônio.

Durante 113 anos, de 
1853 a 1966, os lazaristas 
dedicaram-se à formação 

e deram uma contribuição 
decisiva para o aperfeiçoa-
mento da vida eclesial no 
estado. Neste tempo, o Se-
minário também funcio-
nou no Caraça, de 1863 a 
1866, devido a uma epide-
mia de varíola que assolou 
a cidade de Mariana.

Sob o pastoreio de Dom 
Helvécio Gomes de Olivei-
ra um antigo sonho foi rea-
lizado e Seminário se di-
vidiu em duas casas. Com 

De uma direção diocesana 
ao período Lazarista

o desmembramento, o 
Seminário Menor per-
maneceu no antigo pré-
dio e o Seminário Maior 
foi transferido para a sua 
nova sede, inaugurada 
no dia 15 de agosto de 
1934.

Em 1966, diante das 
mudanças ocasionadas 
em nome do Concílio 
Vaticano II, os lazaristas 
encerraram a sua pre-
sença no Seminário de 
Mariana.
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