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Catequese e
pandemia
Com a pandemia da Covid-19, o distanciamento e outras medidas foram adotadas para evitar a contaminação pelo Coronavirus. Nesse “novo normal”, a catequese também está se reinventando e promovendo ações e encontros online.
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Estimados (as) leitores (as), mais uma vez
chega até vocês o Jornal Pastoral. Como é de
conhecimento de muitos, o Jornal Pastoral há
30 anos vem buscando fazer com que nossas
paróquias nos seus diversos movimentos e pastorais tenham um instrumento de formação e
informação. Não podemos deixar de lado este
meio de comunicação que sem dúvida é para
todos nós, membros desta Arquidiocese, um
sinal do dinamismo do Reino de Deus presente
entre nós.
Nesta edição você é convidado a aprofundar
um pouco mais naquilo que a Dimensão Catequética de nossa Arquidiocese vem buscando
realizar em prol de uma evangelização coerente
frente aos vários desafios do tempo presente. A
pandemia do Covid-19 fez com que como as
outras pastorais e dimensões a dimensão catequética buscassem se reinventar. Quem nos
apresenta os desafios e as soluções encontradas é o Padre Jorge Nato, cordenador desta dimensão. Sem dúvida, trata-se de um tempo de
intimidade com Deus. A família se torna uma
verdadeira Igreja doméstica, pois, é no lar, no
aconchego da família que recebemos o primeiro anúncio da fé. É na família que vivemos a
escola das virtudes humanas e da caridade.
Vivendo bem este tempo, sabemos que o segundo semestre, na Igreja no Brasil, nos chama
a recordarmos grandes fatos da nossa vida cristã. E por ser uma edição que engloba os meses
de agosto e setembro, trazemos para você uma
entrevista com o Padre Thiago José Gomes que
nos lembra o tema do mês vocacional; "Amados e chamados por Deus", nos apresenta com
louvor esse dinamismo do mês vocacinal.
Apresentamos também uma breve reflexão
sobre o mês de setembro que é o mês da Bíblia
e que tem como tema o versículo 11 do capítulo 15 do livro do Deuteronômio "Abre tua mão
ao teu irmão". Esta apresentação é feita pela
Irmã Maria de Lourdes, PIPD.
Outro aspecto importante e que vale a pena
uma maior atenção é a página 12 que vem ao
longo deste ano trazendo um pouco da história
do Seminário São José da nossa Arquidiocese
que a 270 anos vem formando presbíteros para
esta Igreja particular e para tantas mais.
Todo o conteúdo desta edição está muito interessante e vale a pena conferir.
Por fim, queremos agradecer a você que nos
acompanha e nos ajuda a fazer com que o nosso Jornal Pastoral continue chegando a tantos
cristãos leigos e leigas. Saiba você, estimado leitor (a), sua presença em nossa caminhada pastoral é sinal do amor de Deus para todos nós.
Boa leitura e até a próxima!

Palavra do Pastor
Dom Airton José dos Santos
Arcebispo de Mariana

Estimados leitores, saudações!
Neste artigo quero propor uma reflexão a partir da mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco, para a CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELO CUIDADO DA CRIAÇÃO,
ocorrida em 1 de setembro, passado.
O Papa nos propõe, do dia 1 de setembro até o dia 4 de outubro, refletirmos sobre o cuidado da criação e chama
esse período de “Tempo da Criação” e
diz: “o primeiro dia de setembro assinala, para a família cristã, o Dia Mundial
de Oração pelo Cuidado da Criação; e
com ele se abre o Tempo da Criação que
conclui no dia 4 de outubro, memória
de São Francisco de Assis. Durante este
período, os cristãos renovam em todo o
mundo a fé em Deus criador e unem-se
de maneira especial na oração e na ação
pela preservação da casa comum...”.
Em sua mensagem, o Papa nos lembra que na Bíblia, quando se fala do Jubileu, se está falando de um tempo sagrado para recordar, regressar, repousar,
restaurar e rejubilar. São cinco verbos
que tocam a história do povo de Deus e
o fazem diferente dos outros povos.
Nó somos o povo de Deus e compreendemos que somos parte da Criação e,
como obras maravilhosas das mãos do
Criador, somos responsáveis por fazer
com que toda a Criação seja a manifestação clara e inequívoca do amor de Deus.
Por isso, o Papa pede que neste nosso
“Jubileu”, do dia 1 de setembro ao dia 4
de outubro, necessitamos RECORDAR
que nossa existência está relacionada
com tudo o que existe. Assim se expressa
o Papa Francisco: “...Temos necessidade
constante de nos lembrar que «tudo está
inter-relacionado e o cuidado autêntico
da nossa própria vida e das nossas relações com a natureza é inseparável da fraternidade, da justiça e da fidelidade aos
outros» (LS, 70).”.

Este nosso “Jubileu”, é um tempo
para REGRESSAR, para voltar atrás e
arrepender-se, pois, “...Quebramos os
laços que nos uniam ao Criador, aos outros seres humanos e ao resto da criação.
Precisamos de sarar estas relações danificadas, que são essenciais para sustentáculo de nós mesmos e de toda a trama
da vida.”. Ainda mais, em sua mensagem
o Papa nos convida a regressarmos para
Deus, nosso criador amoroso; nos convida a pensar novamente em nossos irmãos, particularmente nos mais pobres
e vulneráveis; nos convida a contemplar
a natureza e nossa terra, voltando ao lugar certo na ordem natural, pois somos
parte dela.
Por fim, em sua mensagem, o Santo
Padre nos propõe REPOUSAR, descansar, para que a normalidade da vida e das
atividades superem os nossos estilos de
vida que forçam o planeta para além dos
seus limites e, desse modo, seja possível
“RESTAURAR a harmonia primordial
da criação e para curar relações humanas comprometidas.”. Isso nos levará a
viver um tempo novo que na tradição
bíblica é chamado de JUBILEU. Tempo
de esperança e de acontecimentos festivos. Tempo para REJUBILAR.
Diz o Papa que “o clamor da Terra e
dos pobres se tornou, nos anos passados, ainda mais rumoroso.”. Ao mesmo
tempo, “somos testemunhas do modo
como o Espírito Santo está inspirando
por todo o lado indivíduos e comunidades a unirem-se para reconstruir a casa
comum e defender os mais vulneráveis.”.
Não nos deixemos desanimar e nem
vencer! Neste período, vamos nos esforçar e tomar consciência de nossa responsabilidade no CUIDADO de toda a
Criação e na PROTEÇÃO da Vida, Dom
amoroso de Deus para todos nós.
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Amados e
Chamados por Deus”
Em 1981, diversas dioceses e regionais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) assumiram
agosto como o mês vocacional. Essa data tem o intuito
de ser um tempo especial de reflexão e oração pelas
vocações e ministérios. Neste ano, “Amados e Chamados por Deus” é o tema e “És precioso aos meus olhos.
Eu te amo” (Is 43,1-5) o lema deste mês que será celebrado de uma forma especial, principalmente por conta da pandemia. Para entender mais sobre o Mês Vocacional, o Pastoral conversou com o assessor do Serviço
de Animação Vocacional, padre Thiago José Gomes.
Pastoral: Este ano o
mês vocacional tem como
tema “Amados e Chamados por Deus” e lema “És
precioso aos meus olhos.
Eu te amo” (Is 43,1-5).
Quais as principais reflexões dessas temáticas?
Pe. Thiago: A primeira
reflexão é sobre o fundamento da vida e da vocação: o amor. Somos escolhidos de maneira pessoal
e única por amor e para
amar. A vocação nasce
desse encontro da vontade amorosa de Deus com
a contribuição do ser humano ao responder também no amor. Além disso,
quando percebemos este
amor pessoal e profundo de Deus, sentimo-nos
motivados para seguir o
caminho que Deus nos
propõe.
Também podemos refletir sobre o encantamento de Deus quando o
ser humano traça seu itinerário vocacional vivendo a plena felicidade. Outras reflexões podem ser
feitas e, por isso, o convite
é para que todos, como
Igreja, possamos fazer
ressoar estas temáticas.
Pastoral: Mesmo em
tempos de pandemia,
como a Igreja pode celebrar o Mês Vocacional em
2020?
Pe. Thiago: Podemos
celebrar de maneira mais
intensa através da oração,
testemunho,
reflexões
profundas e valendo-nos
dos recursos que temos
à disposição neste momento. Além disso, vamos exercitar o dom do

recolhimento para fazer
o discernimento enraizado na oração. É preciso
aproveitarmos esse momento para reinventarmos nossas estratégias,
escutarmos o chamado
do Senhor e levarmos às
pessoas o convite vocacional. Ele continua chamando e a Igreja segue
viva precisando dar sua
contribuição para o caminho do discernimento
vocacional. Todos somos
também, pela própria vivência e atuação na comunidade, agentes de animação vocacional! Assim,
neste tempo, por meio do
testemunho, da oração e
das atividades que podemos desempenhar, vamos
celebrar com alegria e dignidade o mês vocacional.
Neste momento, devemos
nos valer dos recursos dos
meios de comunicação
para divulgar e ajudar as
pessoas no seu itinerário
vocacional. Pedimos que
acompanhem as propostas que serão divulgadas
e que as paróquias e comunidades se organizem
para celebrar este mês.
Pastoral: O que um jovem que sente o chamado
à vocação sacerdotal ou
religiosa deve fazer?
Pe. Thiago: Em primeiro lugar, deve louvar
e agradecer a Deus por
sentir este chamado. Depois deve rezar e pedir ao
Senhor o dom do discernimento. E para dar uma
resposta firme e consciente, deve procurar os caminhos que a Igreja dispõe
para percorrer o itinerá-

rio vocacional. Para isso, a
comunidade, a paróquia,
o padre, a equipe do SAV,
uma pessoa consagrada, e
outras tantas podem contribuir. Nossas equipes do
SAV têm uma metodologia e um caminho para
ajudar os jovens neste
processo. Mas, diante desta pandemia, não temos
condição de fazer os encontros vocacionais, por
exemplo. Recomendamos,
portanto, que quem sente
este chamado se apresente
ao padre da comunidade
ou a uma pessoa que também vive sua consagração
para encaminhar a um
processo de discernimento vocacional. No caso
dos rapazes, pedimos que
entrem em contato com
nosso Seminário São José,
que este ano completa 270
anos de existência, para
conhecer e se encantar
com esta vocação. Em relação às moças, que possam buscar alguma comunidade ou grupo que
possa lhe ajudar a fazer
seu caminho vocacional,
sobretudo algum dos que
atuam em nossa arquidiocese. As nossas equipes
do SAV estão à disposição
para encaminhar os jovens para o discernimento vocacional.
Pastoral: Estamos no
Ano Arquidiocesano da
Família. O senhor acredita que este também seja
um tempo próprio para
refletir sobre a vocação
matrimonial?
Pe. Thiago: Com toda
certeza é um momento
privilegiado para uma

profunda reflexão. Este
tempo que passamos no
ambiente familiar deve
favorecer a uma redescoberta e reencantamento pela família. Para isso
é preciso estar atento ao
que Deus quer nos falar.
Recomendo que paremos
de olhar os desafios e problemas de relacionamento pelos quais as famílias
possam estar passando,
para olharmos o momento como oportunidade de
aprofundar no que temos
de mais importante: o
amor que se faz concreto
dentro da família. Sabemos que a vocação à vida
matrimonial é uma bênção que Deus nos presenteou, mas ela conta com
a colaboração humana.
Nem sempre os casais,
mesmo com algum tempo maior de convivência,
conseguem tempo para
refletir mais sobre isso.
Acredito que agora, neste tempo de maior contato uns com os outros, os
casais possam perceber a
riqueza da vocação à qual
Deus os chama.
Pastoral: Os cristãos
leigos e leigas também
precisam assumir a sua
vocação?
Pe. Thiago: É mais do
que urgente que os leigos
assumam sua vocação! Ser
leigo(a) é a vocação fundamental do povo de Deus, é
corresponder ao chamado
de Deus para transformar
o mundo por seu testemunho e atuação na sociedade. É a este grande desafio
que o Senhor envia cada
um que assume verda-

deiramente sua vocação
batismal. O próprio Cristo é quem envia todos os
batizados para serem sal
da terra e luz do mundo.
Ou seja, é um chamado
para evangelizar em todos
os ambientes, em todos
os tempos, transformando a realidade para que o
Reino de Deus aconteça.
Precisamos de leigos(as)
conscientes de sua vocação e convictos de que podem fazer a diferença na
comunidade eclesial e nos
outros lugares também.
Pastoral: Qual a mensagem que o senhor deixa
para os jovens que sentem
algum chamado vocacional?
Pe. Thiago: Meu irmão, minha irmã, louve
e agradeça a Deus porque
ele ama você e o(a) chama
para uma missão! Toda
vocação é para amar e servir e aí está a realização
humana. Não tenha medo
de responder a Deus! O
importante é começar
um itinerário, um caminho. Abra seu coração a
este Deus que nos oferece tudo, a Si mesmo, para
que todos tenhamos vida.
Aceite este desafio de
ser no mundo um agente transformador da realidade. Tenha alegria de
buscar a vontade de Deus
em sua vida. Conte com
a Igreja, que precisa de
sua colaboração generosa
para realizar no mundo o
que Deus pede a nós.
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Catequese
em tempos de pandemia
Assim como todas as pastorais e movimentos,
a catequese também está se reinventando neste tempo

Gabriela Santos

2

A Catequese, assim
como todas as pastorais
e movimentos da Igreja,
teve suas atividades suspensas devido à pandemia do Coronavírus. O
itinerário catequético em
2020, que mal havia começado nos meses de fevereiro e março, precisou
ser interrompido, impossibilitando os encontros,
mas outras ações começaram a ser pensadas.
“Muitas
atividades
previstas não puderam
acontecer, por exemplo, a
reunião com os coordenadores de catequese das
regiões sul, norte e oeste.
Como não há possibilidade de reunir as coordenações nas instâncias
arquidiocesanas, o que
fazemos é o contato pelas
redes sociais no sentido de
atualizar as informações e
encaminhar a formação

dos catequistas”, afirmou
o assessor arquidiocesano
da catequese, padre Jorge
Nato.
Segundo ele, esse tem
sido um tempo para mais
reflexões. “Um tempo de
maior intimidade com o
Senhor, através da oração
pessoal, oração em família, partilha da Palavra,
participação das celebrações eucarísticas, pelas
redes sociais, pela comunhão espiritual. Aproveitamos para ressaltar que
o Papa Francisco, convidando à Comunhão espiritual, recita frequentemente a oração de Santo
Afonso Maria de Ligório,
durante a missa na capela da Casa Santa Marta:
‘Meu Jesus, eu creio que
estais realmente presente
no Santíssimo Sacramento
do Altar. Senhor, Amo-vos sobre todas as coisas,

e desejo receber-vos em
minha alma. Mas, como
não posso receber-Vos
sacramentalmente, vinde,
ao menos espiritualmente, a meu coração. Senhor,
uno-me todo a vós como
se já vos tivesse recebido.
Não permitais que eu jamais me separe de Vós.
Amém.’”.
Na arquidiocese, algumas ações estão sendo
realizadas junto aos catequistas como formações
online, leitura de documentos, reflexão da palavra e encontros catequéticos virtuais. “Foi enviado
a todos os coordenadores
paroquiais de Catequese
o subsídio para a preparação do dia do Catequista,
que celebraremos dia 27
de setembro”, explicou.
Esse subsídio é uma
preparação para as Assembleias de Catequese a

nível regional, que devem
ser realizadas até o fim do
ano, e para a V Assembleia Arquidiocesana da
Catequese, agendada para
a quaresma de 2021. “É
muito importante que todas as paróquias enviem
as respostas do questionário às secretarias regionais
até o início de outubro”,
sublinhou padre Jorge.

Catequese em
Família
Neste tempo de isolamento social, os lares se
tornaram o principal espaço de oração e vivência da
fé. “O Catecismo da Igreja Católica nos diz: ‘O lar
cristão é o lugar onde os
filhos recebem o primeiro
anúncio da fé. É por isso
que a casa de família se
chama, com razão, «Igreja
doméstica», comunidade
de graça e de oração, es-

cola de virtudes humanas
e de caridade cristã. (CIC
1666)’ A família desde o
início é a Igreja Doméstica (At 16,19). João Paulo
II disse que a Família é o
primeiro ambiente para
uma autêntica Catequese’
(Familiaris Consortio 52).
A Igreja sempre afirmou
que a família é o berço da
fé, que os pais são os primeiros catequistas. Então
a Catequese Familiar vem
para suprir a necessidade
de envolver a família inteira no processo catequético”, disse padre Jorge.
No número 95 do Diretório Nacional de Catequese (DNC 95) é possível
encontrar a afirmação de
que é indispensável a presença dos pais na catequese dos filhos. “No dia do
Batismo o padre pergunta
aos pais: ‘Vocês estão dispostos a educar os filhos

"
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na fé Cristã?” Eles respondem com toda a força do
pulmão: ”Sim’”.
Já o Plano Arquidiocesano de Catequese apresenta 10 critérios inspiradores de catequese, sendo
um deles: “Catequese e
Família”. “Este ano a nossa
Arquidiocese está priorizando a periferia da Família. Os pais com o anúncio
e o testemunho vão formar seus filhos nos valores Cristãos. As famílias
podem viver a catequese
acolhendo com alegria a
mensagem da Fé (anunciada pela Igreja), dando
testemunho de uma Igreja
doméstica e anunciando a
mensagem de esperança e
vida ao mundo (Mt 5,1316)”, sublinhou o presbítero.

Novo Diretório para
a Catequese

No dia 25 de junho
de 2020, foi lançado pelo
Conselho Pontifício para a
Promoção da Nova Evangelização o novo Diretório
Geral para a Catequese
(DGC). Padre Jorge destacou que o documento tem
uma importância muito
grande para a Catequese e
os catequistas no contexto
atual.
“No documento, são
levados em conta alguns
desafios como: as mídias
sociais usadas pela catequese, o modelo atual da
prática da catequese, o
catecumenato e a mistagogia como elementos im-

|
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Gabriela Santos

portantes no exercício da
fé, a importância do ‘primeiro anúncio’ ou Querigma enquanto conteúdo
básico do seguidor de Jesus. O DGC leva em consideração também os novos destinatários em suas
realidades e necessidades,
bem como valoriza mais
no processo, o anúncio
da Palavra, a conversão, a
participação comunitária,
a construção de uma fé
madura que não se cederá
à primeira ventania. Outro elemento importante
é o fato de que a catequese sacramental não é um
‘artifício’ para a ação pastoral da Igreja. Não se faz
pastoral para conduzir aos
Sacramentos (que fazem

parte da vida cristã e são
essenciais), mas, para o
testemunho e vivência da
fé cristã no mundo, onde
vivem as pessoas com
seus problemas, desafios
e esperanças. Sem a fé e
a comunidade seria muito difícil esperançar um
sentido para a vida e dias
melhores.
Nas palavras do Papa
Francisco na Exortação
Apostólica Evangelii Gaudium, nos números 164
e 165, está o critério que
incentivou a reflexão e redação do novo Diretório:
a catequese tem um papel
fundamental, o primeiro
Anúncio, o Querigma. “O
diretório fala da importância da Igreja caminhar

junto com as ciências pedagógicas:
Pedagogia,
Didática, Psicologia e
também o fortalecimento
de uma Igreja Sinodal. E
uma das novidades que o
Diretório nos apresenta é:
Catequese e Mentalidade
Científica – Diálogo Fé e
Ciência. Um documento
com linguagem fácil, simples, encantador à primeira vista. Outra novidade
quando pede ao catequista a coragem de ser ousado para modificar as estruturas dos encontros se
necessários para o bem da
Evangelização”, salientou
padre Jorge.
O assessor da catequese
pontua que Diretório será
reestudado pelos catequis-

tas da arquidiocese. “Muitos Catequistas já adquiriram o documento e estão
participando das formações virtuais, sobre o Diretório, através dos Canais
da CNBB, Catequese do
Brasil. Na primeira oportunidade reuniremos a
Equipe Arquidiocesana
de Catequese para montar a programação de 2021
e com a bênção de Deus
será pensado um momento de formação para aprofundar as orientações da
Igreja para a Catequese na
realidade atual”, finalizou.

A catequese
sacramental
não é um
‘artifício’
para a ação
pastoral da
Igreja.
também
outras chagas de nossa
sociedade.
Gabriela Santos
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O culto aos santos

Comissão Arquidiocesana de Liturgia

2

O culto aos santos é uma prática existente desde
a Igreja nascente. Os cristãos e cristãs eram chamados de Santos, seguidores de Nosso Senhor Jesus
Cristo. Encontramos na Sagrada Escritura os fundamentos para dizer sobre a vocação à santidade de
todos os fiéis batizados, ou seja, daqueles que pertencem a Cristo: “sede perfeitos, como é perfeito o
vosso Pai celeste” (Mt 5,48). O culto aos santos precisa ser, cada vez mais, purificado para que de fato
cumpra a sua função. Vamos, portanto, destacar o
que é santidade, qual a sua missão e o que é culto
aos santos dentro da liturgia.
“Os seguidores de Cristo, que Deus chamou e
justificou no Senhor Jesus, não pelos seus méritos
mas por seu desígnio e sua graça, foram feitos no
batismo da fé verdadeiros filhos de Deus e participantes da natureza divina, e por isso mesmo verdadeiramente santos” . A vocação à santidade nasce
no coração de Deus e Ele, por um ato de amor, infunde em nossos corações esse desejo profundo à
vida perfeita, à vida feliz que é em si a santidade.
Podemos dizer que a Santidade é a realização plena
do ser humano.
Apesar de todos os batizados serem vocacionados à santidade, há aqueles homens e mulheres
que terão seus nomes inscritos no cânon dos santos,
ou seja, serão canonizados, declarados Santos. Essa
atitude da Igreja não nega que há tantos irmãos e
irmãs nossos que viveram uma vida santa e estão
próximos a Deus, mesmo que não declarados publicamente.
‘Colocar um santo no altar’ tem esse sentido:
não é só propô-lo oficialmente como exemplo a ser
imitado, mas reconhecê-lo como membro insigne
da Igreja Celeste, e como intercessor diante de Deus
na comunhão dos santos. Unimo-nos ao louvor que
ele faz a Deus e participamos da missão que Deus
lhe deu de interceder pelos irmãos.
Quando a Igreja permite o culto público a algum
santo, quer evidenciar o mistério do Divino Redentor e é por essa razão que durante o Ano Litúrgico
encontramos um calendário das festas dos santos.
“A igreja, segundo a tradição, venera os santos e
as suas relíquias autênticas, bem como as suas imagens. Pois as festas dos santos proclamam as grandes obras de Cristo nos seus servos e oferecem aos
fiéis os bons exemplos a serem imitados. Para que
as festas dos santos não prevaleçam sobre as festas
que recordam os mistérios da salvação, muitas delas sejam celebradas só por uma Igreja particular ou
nação ou família religiosa, estendendo-se apenas à
Igreja universal as que festejam santos de inegável
importância universal” .
Uma riqueza tão profunda como a da comunhão
dos Santos não poderia deixar de se manifestar no
momento mais importante da vida da Igreja, que é
a celebração da Liturgia. Em nossas comunidades,
ao celebrar a festa de nossos padroeiros, devemos
fazê-lo com o carinho e a atenção que a memória da
Testemunha merece, porém não podemos desfocar
da centralidade do Mistério Pascal de Cristo. Não
dirigimos nosso louvor a Maria ou aos santos, mas
sim ao Pai, por Cristo no Espírito, junto com Maria
e os Santos.
Nossa veneração aos Santos contribui para iluminar nossa fé com a luz de esperança que brota da
Páscoa de Cristo. Na eternidade estaremos juntos
adorando perpetuamente a Nosso Senhor.

Vamos
ILUSTRAÇÃO: DIÁCONO BRUNO ANDRADE
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XXIII DOMINGO DO TEMPO
COMUM

(Mt 18, 15-20)

O capítulo 18 do Evangelho de Mateus, conhecido como o discurso eclesial, apresenta-nos uma catequese de Jesus sobre a experiência da caminhada em comunidade. Neste domingo, Mateus amplia de forma
significativa algumas instruções para a vida comunitária, compondo assim, um dos cinco discursos mais
expressivos que o seu Evangelho nos apresenta. Sugere nossa responsabilidade em ajudar cada irmão a tomar
consciência de seus erros. Convida-nos a respeitar nosso irmão, mas a não pactuar com atitudes erradas que
ele possa assumir. Os destinatários desta instrução são os discípulos, e através deles, toda a comunidade.
Sentido Litúrgico
A liturgia deste domingo convida-nos a uma reflexão sobre a nossa responsabilidade face aos irmãos que
nos rodeiam. A comunidade de Jesus tem que ser uma família, que vive em harmonia, que dá atenção aos
pequenos e que escuta os apelos e conselhos do Pai.

13/09

XXIV DOMINGO DO TEMPO
COMUM

(Mt 18, 21-25)

“O Evangelho deste domingo fala-nos da necessidade do perdão de forma ilimitada. É uma das exigências
mais difíceis que Jesus nos faz. Trata-se de um valor fundamental da proposta do Mestre. Ele testemunhou
com gestos concretos o amor, a bondade e a misericórdia do Pai, que derrama sobre todos nós, de forma absoluta, o seu perdão. Perdoar significa estar disposto a ir ao encontro do outro, a estender a mão, a recomeçar
o diálogo e a dar outra oportunidade.
Sentido Litúrgico
Neste domingo, somos convidados a nos deixar levar pelo testemunho de Jesus, sermos conduzidos pela
bondade e misericórdia na relação com nossos irmãos. O cristão é, antes de tudo, um seguidor de Jesus.

|
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celebrar!
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Comissão Arquidiocesana de Liturgia

XXV DOMINGO DO TEMPO
COMUM

(Mt 20, 1-16a)

Deus chama à salvação todos os homens, desde aqueles que primeiro professaram a fé até os que por último o fizeram, sem considerar as qualidades ou os
comportamentos assumidos. A Deus interessa a forma como se acolhe o seu convite. Pede-nos uma transformação da nossa mentalidade, de forma que a nossa
relação com Ele não seja marcada pelo interesse, mas pelo amor e pela gratuidade.
Os membros da comunidade não devem, por isso, fazer o bem em vista de uma
determinada recompensa, mas sim para encontrarem a felicidade, a vida verdadeira e eterna. O Deus que Jesus anuncia é o Pai que quer ver os seus filhos livres
e felizes e que, por isso, derrama seu amor de forma gratuita e incondicional sobre
todos eles.
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.

26/07

XXV 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 filhos 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 refletir 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.
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Liturgia
“Vós sois o sal da terra,
vós sois a luz do mundo!''

Estas palavras do peregrino que deseja chegar ao Templo de Deus, talvez, expressem bem o sentimento do nosso povo que, atravessando esse
duro deserto da pandemia, vê-se privado da Eucaristia e dos demais Sacramentos, bem como da simples visita às nossas igrejas. Que o digam os
padres que já ouviram, não poucas vezes da boca dos seus fiéis, dos mais
fervorosos até os menos assíduos: “tenho saudades da missa, da Eucaristia,
da Confissão, de ir à igreja!”.
Saudade! Trata-se de uma palavra quase que exclusiva da língua portuguesa que nomeia um sentimento que, de igual forma, parece ser uma exclusividade nossa. Não é simplesmente nostalgia. Saudade é mais. Trata-se
de uma experiência que se “constrói entre a perda do passado e a esperança
do retorno” (Augustin de Tugny). Sendo assim, a “saudade” pode ser entendida como uma forma de presença frágil de quem se ama.
Já fomos convidados a, nesta pandemia, redescobrirmos a presença
de Jesus na Palavra, no irmão pobre, na oração feita com a família. São
formas inquestionáveis da presença de Jesus em nosso meio que, a começar pela Palavra, mantém-nos alimentados neste tempo de deserto. Não
obstante isso, é fato que na Eucaristia Jesus está presente de uma forma
excelente: é seu corpo, sangue, alma e divindade. E é justamente a ausência
desta presença tão sublime que nos faz sentir saudades. Pois então, o caminho proposto aqui é buscarmos transformar esta saudade em presença e, a
partir dela, darmos um novo sentido para o que estamos vivendo.
Vai dizer o padre Antônio Vieira: “O bem, ou é presente, ou é passado,
ou é futuro: se é presente, causa gosto; se é passado, causa saudade; se é
futuro, causa desejo” (Sermão de Nossa Senhora do Ó, [1640]). A própria
sacramentalidade da Eucaristia manifesta esta realidade. Ela é, ao mesmo
tempo, memorial (saudade), presença real (gosto) e esperança (desejo).
Enquanto memorial, afirma Santo Tomás de Aquino, a Eucaristia é conforto que Cristo deixou para os que se entristecem com sua ausência; enquanto presença real, “a Igreja sabe que, desde agora, o Senhor vem em
sua Eucaristia, e que ali Ele está, no meio de nós” (CIgC, 1404); enquanto
esperança, ela é antecipação da glória celeste (CIgC, 1402), expectativa e
anúncio da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em síntese, é o que afirma
o Apóstolo Paulo e temos a alegria de repetir a cada celebração.
Desta forma, ao pensarmos na saudade que temos da Eucaristia, devemos querer vivê-la como falta, como presença e como desejo. Primeiramente, não podemos apenas sentir aquela nostalgia das comunhões passadas. É preciso criar em nós um sincero desejo das comunhões futuras.
É preciso que esta saudade crie em nós o vivo desejo de querer voltar às
missas de uma forma nova. É preciso que desejemos, com esperança, a
oportunidade de nos tornamos comungantes diferentes e uma comunidade reavivada pela experiência da ausência.
A este respeito, lembremo-nos de um dos efeitos mais visíveis da Eucaristia, que é a nossa incorporação no corpo de Cristo. Sendo assim, sentir
falta da Eucaristia é, também, sentir saudades da comunidade reunida para
celebrar, manifestação visível do Corpo Místico do Senhor que se estende na história através dos membros que compõem a Igreja. Neste ponto,
vale ressaltar que, mesmo que não se reúna visivelmente, cada vez que um
padre celebra a missa, mesmo que sem o povo, o corpo místico continua
presente e é alimentado pela Eucaristia. Assim, ao comungar, o padre cumpre uma missão sublime: a partir de sua comunhão, ele alimenta todos os
membros do corpo eclesial. Não se trata, pois, de um privilégio, mas de
um compromisso de continuar celebrando o memorial, a presença real e o
anúncio do desejo da vida futura.
Por fim, permitamos que a ausência da comunhão eucarística nos deixe
sentir a presença daquele que nunca se afastou de nós (Mt 28, 20) e crie em
nosso coração o desejo de uma verdadeira conversão, que nos proporciona
meios de nos tornarmos uma comunidade de verdadeiros comungantes.
Não esperemos voltarem às missas e podermos comungar novamente para
querermos experimentar isso. “É agora o momento favorável” (2Cor 6,2b).
Fazer passar da falta ao desejo, da ausência à presença: eis a oportunidade de vermos Deus transformar este nosso deserto em terra úmida (cf. Is
41,18).
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Ação missionária da Igreja
no ambiente universitário
Pe. Paulo Nobre
Animador da
Pastoral Universitária
É possível falar de espiritualidade no mundo
acadêmico? Sim. Isso é
fácil? Não. Por que é difícil? Porque estamos mais
acostumados com a vivência da fé em ambientes eclesiais, em nossas
comunidades e Igrejas. É
mais cômodo e nos sentimos mais protegidos.
Não é por acaso que o
Papa Francisco tanto insiste no convite a sermos
uma Igreja “em saída”. A
Pastoral
Universitária,
impulsionada pelo convite do Papa, quer ser uma
resposta ao apelo de construção do fecundo diálogo entre Fé e Razão junto
aos estudantes, professores e técnicos das instituições de ensino superior.
A Igreja foi instituída
por Cristo com a missão

de dar continuidade ao
anúncio da Boa Nova do
Reino em todo lugar onde
se desenvolve a vida humana. Por isso, sem descuidar
da organização paroquial,
sua ação deve alcançar
espaços nem sempre contemplados no dia a dia de
uma paróquia. Neste sentido, a universidade está
entre os areópagos modernos que impõem à Igreja o
desafio de fazer chegar aos
seus interlocutores o fermento do Evangelho. Para
isso, é necessário boa dose
de entusiasmo e ardor missionário, conhecimento da
estrutura e dos mecanismos que fazem a roda girar
no processo de construção
do conhecimento científico, sensibilidade para
escutar os corações e os
sentimentos dos que vivem
a tensão entre o sufoco das
atividades presentes e o desejo de construir o futuro
a partir de sonhos que os

mantêm acordados.
O que identifica a ação
pastoral e evangelizadora
no âmbito universitário é
a centralidade na pessoa
de Jesus Cristo e no seu
Evangelho, numa dinâmica norteada em três eixos:
o da espiritualidade, o da
reflexão e o socioeducativo (cf. Estudos da CNBB
112, n.55). Ou seja, não se
trata de uma única ação,
realizada por uma única
pessoa ou por uma pequena equipe de evangelizadores. Talvez seja este
o gargalho da ação missisonária na universidade.
O processo não avança de
modo satisfatório, porque
não empreendemos, ainda, os esforços necessários
para uma formação mais
robusta de agentes que
possam atuar no ambiente universitário. Como
acontece em outros serviços eclesiais, contamos
apenas com a boa vontade

de quem se oferece e, por
isso, corremos o risco de
repetir, na universidade, as
mesmas práticas que ocorrem nas Paróquias: celebração dos sacramentos,
palestras, retiros etc.
Embora tais caminhos
sejam de extrema relevância, não podemos reproduzir na universidade o
modelo de vida paroquial.
Estamos falando de “um
multiverso de possibilidades, com suas relações, sua
criatividade e sua presença
na sociedade. O discípulo
missionário é chamado a
fecundar o chão do âmbito universitário, transformando o coração e as
estruturas” (Estudo 112 da
CNBB, n.40).

EAC: alegria, espiritualidade e fé
Lucas e Bia
Coordenadores do EAC
de Itabirito

2

O Encontro de Adolescentes com Cristo
(EAC) é um encontro
Cristão Católico voltado
para os adolescentes de
13 a 17 anos. Com uma
metodologia jovem e inovadora, o movimento da
Igreja católica tenta buscar
cada vez mais a atenção
dos jovens e, com temas
atualizados e necessários,
leva a evangelização, a
orientação e a disciplina
aos adolescentes.
Testemunhos fortes
e de muita fé movem estes encontros, nos quais
os adolescentes vivem
um final de semana único em suas vidas. É um
momento de pausa para
refletir, para recuperar a
base cristã que muitas vezes acabam deixando em
segundo plano.
Para nós, esta fase é a
primordial para a formação humana, tanto para
o comportamento quan-

to na Fé. A adolescência é
uma fase de curiosidades e
descobertas, e é neste momento que o movimento
busca o adolescente para
ser mais próximo com
muita espiritualidade, alegria e fé.
É através destes pilares
que surgiu o EAC: Alegria,
Espiritualidade e Fé, pois os
encontros são muitos dinâmicos, alegres e divertidos,
e assim levamos a palavra
de Deus através de brincadeiras e muito louvor.
Na arquidiocese de Mariana existem paróquias
que já implantaram o EAC
em alguns municípios
como Viçosa, Mariana,
Congonhas, Itabirito, entre
outros.
A Paróquia de São Sebastião, de Itabirito, é a
mais Jovem, porém muito
consolidada. O EAC conta com mais de 150 jovens
ativos e as reuniões, geralmente mensais antes da
pandemia, contavam com
a média de 100 adolescentes presentes. Com apenas
três anos de fundação já

realizaram vários louvores
e convidaram grandes nomes de cantores católicos
para os eventos que promovem, como Colo de
Deus e Thiago Brado.
Para nós, tios, como
carinhosamente somos
chamados, é um orgulho

ver a perseverança dos
adolescentes
pós-EAC
contribuindo para o crescimento espiritual de todos
que participam, pois é uma
ajuda mútua, todos crescem com a ajuda de todos.

Arquidiocese de Mariana | Agosto / Setembro 2020

Opinião
O novo Normal
Pe. Luiz Faustino dos Santos
Granada, Abre Campo MG

O novo coronavírus trouxe um
novo jeito dos humanos viverem:
“novo normal”. A mãe de família, que
trabalha em casa como doméstica, faz
hora extra todos os dias. Mas, pelo fato
de não trabalhar fora – diziam – ela
não trabalha. Agora é “normal” trabalhar em casa. Oxalá, a partir de agora,
considerem a mulher do lar uma trabalhadora! Agora é normal trabalhar
em casa, estudar em casa, comer em
casa, os homens no fogão... Jesus disse
que o “pai de família sabe tirar do seu
baú coisas novas e velhas” (Mt 13,52).
Feliz quem souber tirar coisas boas
“daquilo” que tirou tantas vidas, provocou tantas lágrimas, deu tanta “dor
de cabeça”.
Agora aprendemos que nossas
mãos não são tão limpas como parecem. Há uma sujeira invisível. Entendi
porque um artista criou a “Via-sacra
das mãos” (os quadros estão na capela
da casa Dom Bosco, em Cachoeira de
Campo-MG). Quantas mãos se colocaram a serviço! Benditas as mãos que
se abriram para servir, porque há tempo o coração se abriu para amar!
O coronavírus está nos ensinando a
nos libertar do templo. 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 desfez um conceito de
lugar para adorar, conversando com
a samaritana. 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). Que Deus nos dê a graça de
ter bem claro que podemos viver e
crescer na fé, independente do templo, embora ele seja tão importante!
Aprendemos a rezar, adorar e celebrar
neste santuário, a família. “Deus não
habita em santuários feitos por mãos
humanas” (At 17,24). Chegou a hora
tornar-se normal os pais assumirem a
missão de sacerdotes no lar-santuário,
reunir a família para a oração, a leitura bíblica, a celebração e, neste recinto
sagrado, adorar a Deus. Queira Deus
que se torne normal os pais serem catequistas de seus filhos!
Anunciaram que, na quarentena,
houve aumento dos pedidos de divórcio. A convivência fez mal! Talvez, não
é a convivência que fez mal, mas a falta
dela. A presença diária veio revelar o
que não deveria ser normal: pais ausentes no lar. O anormal veio à tona,
assustou, e a casa/lar desabou. Diante
de tudo isso, os sábios tirarão grandes
proveitos.
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Matrimônios em crise e o
seu cuidado pastoral: um desafio

9
3

A acolhida e o acompanhamento dos casais em crise é uma urgência pastoral

Reprodução

Mons. Luiz Antônio R. Costa
Vigário Geral e Pároco da Paróquia
São Gonçalo do Amarante,
em Catas Altas da Noruega, MG

É bem sabido que a vida conjugal não é feita só de momentos felizes. Como nas demais coisas dessa vida existem os “altos e baixos”.
Ainda que a mentalidade divorcista pressione fortemente a todos, o
que a maior parte dos casais deseja é um relacionamento que dure
para sempre. Por sua vez, o início
da vida conjugal costuma ser marcado por um alto investimento em
todos os aspectos do relacionamento. Nesses primeiros tempos
há uma entrega de corpo e alma.
Todavia, logo em seguida, o tempo
inicia o seu conhecido processo de
corrosão das motivações. Inclusive das mais generosas. O peso da
rotina, a descoberta mais aprofundada dos limites do outro, o fardo
crescente das responsabilidades, as
insatisfações e impasses ganham
peso e relevância. Se esse conjunto de pequenos e grandes desafios
cotidianos não é enfrentado com a
devida seriedade e cautela, o que
surgem são crises sucessivas e conflitos de grandes proporções.
A fidelidade e a perseverança
num compromisso de longa duração exigem crescimento na maturidade humana. Tal maturidade
supõe um esforço constante de
superação das dificuldades relacionais e um empenho decidido para
não buscar fugas e escapes das rea-

lidades mais desafiadoras. Assevera um terapeuta familiar (Sérgio
Luís Ribeiro): “Nem sempre as
coisas ocorrem como se planeja e
os sentimentos, que um dia foram
intensos, podem se dissipar e dar
lugar à suspeita de que aquele relacionamento já não traz felicidade.
É preciso ser maduro(a) e parar
de culpar somente o outro e, por
exemplo, assumir seus próprios
sentimentos, se realmente deseja
ser feliz. É preciso assumir a relação”. E não fugir dela através da
porta mais próxima que é a separação.
A separação ou o divórcio, em
suma, o fim imediato do relacionamento é o conselho mais frequente
e mais fácil de ser dado a um casal em crise. Pode ser também o
conselho mais temerário e irresponsável, dado até no ambiente de
Igreja. A mentalidade divorcista
tornou-se dominante e impõe práticas igualmente divorcistas, ainda
que essas nem sempre cheguem
aos tribunais. Na linguagem popular é a mentalidade do “casa-separa-casa-separa” que tanta frustração afetiva e tanta infelicidade tem
semeado em nossa sociedade. Faltam apoiadores reais, facilitadores
competentes, promotores efetivos
de experiências matrimoniais bem
sucedidas, de superação honesta das crises, de amadurecimento
conjugal e familiar.
O cuidado pastoral dispensado

aos casais em crise deveria ser uma
das grandes prioridades da pastoral familiar. Ainda não é. Descobrimos nesse ponto uma séria
lacuna. Quando matrimônios colapsam e casais procuram apoio na
Igreja, o que costumam encontrar?
Por outro lado os números assustam: enquanto a quantidade de
casamentos diminuiu (entre 2016
e 2017 caiu 2,3%), a porcentagem
de casais que optaram pelo divórcio cresceu consideravelmente
nesse mesmo período (aumento
de 8,3%). De acordo com o IBGE
a proporção é de um divórcio para
três casamentos. Não revelam esses números um fracasso pastoral,
doloroso demais para ser reconhecido? Não nos acostumamos
covardemente com a atual crise
do matrimônio? Já achamos “absolutamente normal e tranquilo”
o avanço desenfreado das separações? Até que ponto a mentalidade divorcista entrou na Igreja? Eis
um impasse pastoral: pensamos
pastoralmente nos divorciados (é
justo!), mas não nos empenhamos
tanto em evitar os divórcios.
A superação de uma crise
conjugal é tarefa que cabe primeiramente ao próprio casal como
tarefa própria e intransferível. Sabemos, porém, de numerosas situações onde o casal não consegue
iniciar e manter a revitalização do
seu próprio matrimônio. Por isso,
outras colaborações podem ser

oferecidas desde que úteis, oportunas e não invasivas. Esse é um
serviço prestado frequentemente
pelos sacerdotes nos aconselhamentos, pelos agentes ligados à
Pastoral Familiar e movimentos
eclesiais dedicados às famílias. Um
serviço que, nas circunstâncias
atuais marcadas pela fragilidade
dos casamentos, merece ser redescoberto e aprimorado. A acolhida
e o acompanhamento dos casais
em crise é mais do que uma prioridade, é uma urgência pastoral.

Para Reﬂetir
com seu grupo ou
equipe pastoral

1- Em sua realidade
eclesial: que assistência
pastoral recebem os
casais que enfrentam
crises e dificuldades?
2Como vivenciar
a nossa conversão pastoral diante dessa realidade específica.
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Visão pastoral
FAMÍLIA E VOCAÇÃO
Pe. Edmar José da Silva
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral
Pároco da Paróquia Nossa Senhora da
Conceição, em Ouro Preto, MG

2

Estamos no mês vocacional e vocação tem tudo a ver com família.
Vamos retirar a parte que fala que
estamos no mês vocacional. O texto
vai começar. “Vocação tem tudo a ver
com a família”O dom da vida, o mais
sublime concedido por Deus, que torna possível a resposta aos diversos outros chamados, é concedido a cada ser
humano por intermédio da família.
Neste sentido, a família é o santuário
da vida, lugar existencial em que é gerada e cuidada do início até o seu fim
natural. Sobre este aspecto, afirma o
Papa Francisco: “A família é o âmbito não só da geração, mas também do
acolhimento da vida que chega como
um presente de Deus. Cada nova vida
permite-nos descobrir a dimensão
mais gratuita do amor, que nunca cessa de nos surpreender" (AL 166).
O sacramento do Batismo, que
nos insere na grande família Igreja e
nos estimula a buscar a santidade na
vivência concreta do amor a Deus e
os irmãos, promove a sadia unidade
entre as famílias naturais e a família
eclesial. Como afirma o Papa Francisco: “A Igreja é família de famílias,
constantemente enriquecida pela vida
de todas as igrejas domésticas. O amor
vivido nas famílias é força permanente
para a vida da Igreja” (AL 87-88). Sendo assim, através do batismo, o cristão
descobre que para além da família de
sangue, ele pertence também a uma
outra família, à família cristã, “daqueles que ouvem a Palavra de Deus e a
praticam” (Lc 8,21). Tudo isso tem a
ver com a vocação cristã.
As vocações específicas ao matrimônio, aos ministérios leigos, à vida
sacerdotal, religiosa e missionária
nascem, geralmente, a partir do testemunho da família natural e da família
de fé e se sustentam com o incentivo e
o apoio das mesmas.
Como percebemos, há uma íntima
relação entre família e vocação. As famílias contemporâneas, com todas as
suas virtudes e qualidades, mas também com suas imperfeições e desafios,
continuam sendo um lugar existencial privilegiado para o nascimento e
o cultivo das diversas vocações. Deus
continua chamando e interpelando os
seus filhos e filhas por intermédio das
famílias, berço de todas as vocações.
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SETEMBRO: MÊS DA BÍBLIA
“Abre tua mão para o teu irmão”(Dt 15,11)

Ir. Maria de Lourde Augusta
Pequena Irmã da Divina
Providência

Com este lema, que interpela à solidariedade cristã,
somos chamados, neste mês
da Bíblia, a aprofundarmos
nossa fé e espiritualidade. A
fé cristã tem suas raízes na
fé judaica, que por sua vez,
tem os principais fundamentos da fidelidade a Javé,
expressos no “Shemá, Israel”
(“Escute, Israel!”): Dt 6,4-9.
Eis o “coração teológico” do
livro escolhido para o aprofundamento, neste mês de
setembro de 2020: o Deuteronômio!
O Deuteronômio é o
quinto livro da Bíblia, o qual
completa o conjunto conhecido como Pentateuco, Lei
Sagrada ou Torá. O livro relata a “segunda” promulgação da Lei de Deus ao Povo
de Israel, feita por Moisés,
no fim de 40 anos de travessia pelo deserto (Dt 1,1;
4,46), nas planícies de Moab.
O “Shemá, Israel” recitado, diariamente, até os dias
de hoje pelos judeus interpela-nos à sensibilidade para a
“escuta” e para a experiência
do “amor de Deus”: “Escute,

Israel! Javé é o nosso Deus,
Javé é um. Portanto, ame a
Javé, o seu Deus com todo o
coração, com toda a alma e
com todas as forças” (Dt 6,45). O Povo de Israel fez a experiência de um Deus que se
sensibiliza com o sofrimento
imposto, os gritos de aflição
(Ex 3,7b). E Deus não fica
imparcial.
Para a fé judaica, Deus é
aquele que sempre de novo
fala a seu povo e a cada ser
humano, e, a teologia neotestamentária compreendeu
bem a importância da Palavra como lugar da experiência de Deus. Em outras palavras, ouvir e amar a Deus
(Dt 6,4-5) são atitudes que
estão interligadas e comprometem o ser humano por inteiro, pois exigem atenção e
sensibilidade.
Ao apresentar-nos o lema
para o mês da Bíblia: “Abre
tua mão para o teu irmão”, a
Igreja quer recordar-nos as
exigências de uma fé comprometida que nos pede o
protagonismo do Reino,
aqui e agora. “Veja bem!
Não faltam indigentes na
terra. É por isso que eu ordeno a você: abra a mão em
favor do seu irmão, do seu

pobre e do seu indigente na
terra onde você está” (Dt
15,11). “Na terra onde você
está...” Não devemos esperar
a transformação do mundo
inteiro para começarmos a
agir. Cada um é chamado
a fazer sua parte, dar o primeiro passo ... para que a
transformação do mundo
aconteça!
Amar profundamente a
Deus exige amor verdadeiro,
gratuito e generoso ao próximo. Não se trata de uma
ordem pura e simples, mas
de exigência de um amor a
ser correspondido e que nos
toma a alma (o ser profundo), o coração (a consciência), a força (capacidades e
aptidões). Numa palavra, o
amor deve ser a concretização da fé, com toda a integridade da pessoa. O próprio
Jesus, respondendo ao escriba, indica que o segundo
mandamento é: “Ame o seu
próximo como si mesmo”
(Mc 12,31; cf. Lv 19,18) e
que “não existe outro mandamento maior do que estes!”
Estando entre os três livros mais citados do Novo
Testamento (mais de 200
vezes!), ao lado do livro de
Isaías e dos Salmos, o Deuteronômio é muito importante para a fé cristã. Sete temas
podem ser aprofundados a
partir do tema central que
busca “a fidelidade à Lei de
Deus”:
1. O perfume do amor:
Ser a revelação do amor de
Deus no meio dos povos.
2. Memória:
Quem
perde a memória perde o
rumo na vida
3. Serviço: Pelo seu jeito de servir, o povo revela o
rosto de Deus.
4. Êxodo: Viver em estado permanente de Êxodo,
de “Saída”.
5. Comunidade: “Entre
vocês não haverá nenhum
pobre” (Dt 15,4).
6. Libertação: Deus nos
libertou da escravidão no
Egito
7. Aliança: Compromisso mútuo entre Deus e o
povo.
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Conselho Arquidiocesano de Pastoral realiza primeira reunião online
encontro para continuarmos os trabalhos”, disse o arcebispo de Mariana,
Dom Airton José dos Santos, no começo da reunião.
Outro ponto da reunião foi uma
avaliação do Ano da Família na arquidiocese. Os representantes do CAP
tiveram a oportunidade de falar das
inúmeras iniciativas que estão sendo
realizadas em torno desta temática
em 2020 e também relataram sobre a
atual situação das famílias.

Arquidiocese de Mariana

O Conselho Arquidiocesano de
Pastoral (CAP) realizou a sua primeira reunião online no dia 29 de agosto
pela plataforma ZOOM. O encontro
teve como objetivo ser um espaço de
partilha das experiências pastorais e
evangelizadoras neste tempo de pandemia.
“Esse modo de fazer a reunião exige muita tranqüilidade e respeito com
o outro. Ficamos quase cinco meses
distantes, que esse encontro seja um

26° Grito dos(as) Excluídos(as) foi realizado online
cial. Pela primeira vez na história tivemos o grito sem a presença do povo,
sem manifestação de rua. Os eventos
foram todos de forma virtual”, explicou a representante da Dimensão Sociopolítica, Silene Gonçalves.
“Basta de miséria, preconceito e
repressão! Queremos trabalho, terra,
teto e participação!” foi o lema central
das reflexões. Toda a programação
foi transmitida pelas redes socais da
arquidiocese e contou com a participação das cinco regiões.
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Um ato com representantes das regiões pastorais no santuário do Bom
Jesus, em Congonhas (MG), e uma
missa marcaram o encerramento do
26° Grito dos(as) Excluídos(as) no dia
7 de setembro. Neste ano, o evento foi
realizado e online e contou com uma
série de lives em preparação para o
dia do grito.
“Este ano o Grito dos Excluídos
foi bastante atípico e desafiador, pois
estamos enfrentando esta pandemia
do coronavírus, com o isolamento so-

Novo PAE começa a ser elaborado
O novo Projeto Arquidiocesano
de Pastoral (PAE) começou a ser
planejado. A equipe de elaboração
do documento já realizou algumas
reuniões em vista da construção
do PAE, que seguirá a metodologia
do ver, julgar e agir, a partir de três
marcos referenciais: realidade, doutrinal e operacional.
Para construção do Projeto, o
grupo terá como referências o Documento 109 da CNBB, a última instrução da congregação do clero intitulada “Paróquia e Evangelização”,
os documentos pontifícios do Papa
Francisco, especialmente a “Lauda-

to Si “e a “Querida Amazônia”, as últimas discussões sobre a questão da
estrutura e da organização pastoral
da Arquidiocese e, além disso, todos
os documentos mais recentes que se
referem às dimensões envolvidas no
projeto (catequética, litúrgica, missionária e sociopolítica).
O novo PAE também deve estar
atendo a todas as mudanças suscitadas pela pandemia do novo coronavírus na Igreja e na sociedade
e seu processo de elaboração deve
garantir a participação de todos os
agentes de evangelização.
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Os 270 anos de história do Seminário São José da arquidiocese foi
tema das reflexões da III Semana
Acadêmica Dom Luciano. O evento
foi promovido pela Faculdade Dom
Luciano, o Seminário e a Arquidiocese online, de 24 a 29 de agosto.
Conferências, mesas redondas
e uma celebração em memória aos
14 anos de falecimento do servo de
Deus dom Luciano Mendes de Almeida fizeram parte da programação, que foi transmitida, ao vivo,
pelo canal do Seminário São José no
Youtube. Os vídeos da Semana Dom
Luciano ainda estão disponíveis.

Arquidiocese de Mariana

História do Seminário São José foi refletida na III Semana Acadêmica Dom Luciano
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Arte, cultura e fé
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Seminário de Mariana
A história da humanidade é marcada por mudanças e reformas. Tais mudanças também fizeram parte
da história da Igreja e do
Seminário de Mariana. Na
segunda metade do século
XIX, a Reforma Ultramontana foi um desses movimentos que se desenvolveu
no Brasil e repercutiu nas
terras mineiras.
“Muitas
instituições
promoveram reformas dos
costumes. O objetivo da
reforma é corrigir concepções e, consequentemente,
práticas que distanciam a
instituição de seu objetivo
original. A Reforma Ultramontana teve exatamente
este sentido na Igreja”, explicou o padre João Francisco Batista da Silva, mestre em História da Igreja e
professor da UniAcademia,
de Juiz de Fora.
Segundo ele, a palavra
“ultramontana” se refere
à expressão “ao de lá dos
montes”. “Traduz o espírito do similar movimento
de reforma que se desenvolveu na França. Olhar
para além dos montes significava olhar para Roma e
para o Papa, como centro
da Cristandade. Os poderes civis em muitos países
interferiam no desenvolvimento da missão da Igreja.
O projeto de alguns líderes
nacionais era submeter a
Igreja ao poder do Estado e

fazer uso de suas estruturas
como bem lhes interessasse. Mesmo no Brasil, foram
feitas tentativas de criação
de uma Igreja nacional, de
promover ações políticas
que bloqueassem a influência da autoridade do papado no território, ou mesmo
de decidir pelo fim do celibato sacerdotal. A reforma
ultramontana, basicamente, foi uma luta para manter
a unidade da Igreja local
com a catolicidade, tendo
o papado como referência”,
disse.
Em Mariana, os principais expoentes da reforma
foram Dom Antônio Ferreira Viçoso e Dom Silvério
Gomes Pimenta, e ela não
afetou somente o Seminário de Mariana, mas toda a,
então, diocese de Mariana.
“O seminário teve um
papel fundamental na reforma. Pode-se dizer que o
seminário foi um dos centros difusores da reforma
para Minas Gerais e para o
Brasil. E disso Dom Silvério
era plenamente consciente.
Dos seminários saem os
padres, do meio dos padres
saem os bispos. Afirmações óbvias. Mas imagine
o que significou a chegada de gerações e gerações
de um clero ultramontano
nas diversas paróquias do
Estado. E, desse clero, sendo escolhidos bispos, o que
significou a chegada des-
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e a Reforma Ultramontana

tes bispos nas dioceses do
Brasil? O ultramontanismo
influenciou o programa de
estudos, a espiritualidade
dos seminaristas, o modo
de se compreender o lugar
do padre na sociedade e a
relação da Igreja com o Estado”, salientou o padre.

visitas pastorais a coleta da
chamada ‘esmola’ para o
seminário. Ele promoveu
também a entrada dos ‘meninos pobres’ no seminário
- que eram aqueles cujos
pais não conseguiam pagar
pela permanência e estudo
dos filhos. Dom Silvério
sabia a importância disso,
pois ele mesmo tinha sido
‘menino pobre’, estudando
ali com o apoio de Dom
Viçoso. Já no período da
República, sua preocupação se voltou também para
o conteúdo das disciplinas.
Na dramática saída do reitor lazarista, padre Cornagliotto, Dom Silvério
colheu a oportunidade de
realizar esta reforma”, ressaltou padre Francisco.

Na época do pastoreio
de Dom Viçoso existiam
problemas sérios na relação
da Igreja com Império. “Devido à lei do Padroado, era
responsabilidade do Estado
promover a manutenção
dos seminários. Pela falta
de investimentos, o número de padres formados era
cada vez mais reduzido,
comprometendo a presença
no gigantesco território de
Minas Gerais de lideranças
espirituais. Uma das grandes preocupações de Dom
Silvério foi a manutenção
do seminário. Ele se dizia
‘esmoleiro’ dessa causa. Era
parte do programa de suas
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Uma rica história
Ao olhar para os 270
anos do Seminário São
José, padre Francisco destaca a "ancestralidade" da
instituição como um elemento essencial. “O ‘Seminário’, como forma ordinária da formação de novos
padres, aparece na história
da Igreja Católica com o
Concílio Trento. O Seminário de Mariana foi fundado no século XVIII. Em
termos de história, pode-se
dizer que Mariana recebe o
impulso do centro irradiador que foi Trento. É indispensável dizer que o seminário também teve singular importância na formação do clero mineiro, que,
por sua vez, influenciou a
formação das consciências
e da índole do povo mineiro. Com os bispos ultramontanos (Dom Viçoso,

e, mais intensamente, Dom
Silvério) a entrada de meninos pobres, brancos e negros indistintamente, não
pareceu no momento, mas,
com o tempo percebeu-se,
teve sua importância como
verdadeira reforma social”,
disse.
Padre Francisco também observa que, enquanto o fim do escravismo só
se efetiva em 1888, Dom
Viçoso já ordenava padres
negros, um dos quais se
tornara bispo de Mariana
e, em seguida, seu primeiro
Arcebispo. “Mas do seminário não saíram somente
padres e bispos. A preocupação dos bispos e dos formadores não era somente
a formação de padres. Era
formar o ser humano, antes
de tudo. Os recursos angariados para o seminário
não serviam somente aos
que se tornaram padres. A
formação era a mesma para
quem queria se tornar padre no futuro e para quem
não. Dom Silvério fez toda
sua formação no Brasil, no
Seminário de Mariana. Não
frequentou nenhuma universidade romana, ou qualquer outra fora ou dentro
do país. Observando sua
vasta cultura, seu conhecimento de ciências e línguas
- ele foi eleito membro da
Academia Brasileira de Letras - a força de seu espírito
missionário e de sua espiritualidade, pode-se ver o
tipo de seres humanos que
eram formados no seminário. E ele não foi a exceção”,
finalizou.

