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A Campanha da
Fraternidade 2019
traz para reflexão
as políticas públicas, propondo o
debate e a construção de um mundo
mais igualitário.
Neste contexto, a
Pastoral da Criança
e do Menor estão
implantando nas
comarcas da arquidiocese de Mariana
o Fórum dos Direitos da Criança e do
Adolescente, que
tem objetivo de
oferecer pistas de
como construir políticas públicas.
Páginas 4 e 5

políticas públicas
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Editorial

Pelo direito
e pela justiça
das políticas
públicas

A CNBB lança a CF 2019 com o tema
“Fraternidade e Políticas Públicas” e
o lema bíblico de Isaias 1,27: “Serás libertado pelo direito e pela justiça”. O
compromisso eclesial com a vida vem
dos primórdios com o próprio Cristo
Jesus: “Eu vim para libertar os cativos...”
(Lc 4,14-21). As comunidades cristãs
sempre tiveram como prioridade a vida
dos pobres, viúvas, doentes, leprosos e
órfãos. Perpassando os séculos, a Igreja preconizou a legislação do direito e
da justiça. A ordem justa da sociedade
exige a obrigação moral e ética com os
direitos humanos, sociais, econômicos,
éticos, ambientais e até religiosos.
A Doutrina Social da Igreja origina-se nas Sagradas Escrituras para orientar
a participação, a cidadania e a busca do
Bem comum. Os documentos da Igreja
enunciam o princípio da subsidiariedade para que as políticas públicas sejam
ações governamentais e, também, do
povo organizado em conselhos e diversas formas de participação ativa.
Os cidadãos são chamados a exercer
seu poder criativo em favor dos direitos
à educação, saúde, lazer, bem-estar, ao
emprego, à terra na Casa Comum, expressão tão forte do Papa Francisco. A
implementação das Políticas Públicas é
um direito constitucional e o poder público deve assegurar todas as formas de
ativação dos direitos. Participar e não
omitir-se: é a decisão que se deve tomar!
Propondo essa participação, o Pastoral auxilia as paróquias e comunidades a
refletirem nesta edição, que completa 28
anos, as políticas públicas.
Agradecemos a sua ajuda até aqui
e esperamos poder contar com você
por mais um longo caminho. São 28
anos de história. Da nossa história:
arquidiocese, vida pastoral e todos
os padres e leigos que puderam empreender atitudes de transformação.
UM VIVA AO PASTORAL!

Palavra do pastor

Dom Airton José dos Santos
Arcebispo Metropolitano de Mariana

Nota de solidariedade aos
atingidos pela barragem
de Brumadinho
A Arquidiocese de Mariana,
chocada com a notícia do rompimento da barragem de rejeitos da
mineradora Vale S.A, no Córrego
do Feijão, município de Brumadinho-MG, ocorrido na tarde desta
sexta-feira, 25 de janeiro de 2019,
vem manifestar seu apoio e solidariedade às vítimas dessa tragédia absurda, aos seus familiares
e, especialmente, aos que choram
a morte dos que foram tragados
pela lama. Asseguramos a todos
nossa fervorosa oração, implorando ao Deus de toda consolação e
esperança, a força que faz suportar
a dor e acreditar na vitória da vida
plena e da justiça nesta terra.
Vivemos esse mesmo drama
de dor, desolação e indignação
há três anos, em Mariana, com
o rompimento da barragem de
Fundão, das mineradoras Vale/
BHP Billiton/Samarco, em 5 de
novembro de 2015. Lamentamos
profundamente que o maior crime
socioambiental do país, ocorrido
em Mariana, não tenha sido suficiente para evitar a repetição de
cenas a que, atônitos, o Brasil e o
mundo assistem novamente, desta

vez, vindas de Brumadinho.
A vida e a dignidade humana
não têm preço. É pecado que clama aos céus negligenciá-las sob
qualquer pretexto e, mais ainda,
submetê-las aos ditames de um
sistema que as sacrifica em favor
do lucro. Apelamos às autoridades
competentes que não se furtem
de sua responsabilidade de rever
a atividade mineradora no País,
marcadamente predatória e inconsequente com a vida humana.
A dor e o sofrimento dos atingidos pela barragem de Brumadinho exigem que a justiça se faça de
forma rápida e inequívoca. Para
tanto, esperam-se das autoridades competentes ações que não
deixem dúvida de que estejam do
lado dos atingidos. Que as causas
dessa tragédia sejam apuradas e os
responsáveis exemplarmente punidos, mas que, acima de tudo, se
tomem medidas que assegurem o
fim de novas tragédias como as de
Mariana e Brumadinho.
A fé seja nossa força para que,
unidos às famílias e comunidades
atingidas por essa catástrofe, trilhemos o caminho da justiça.
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Assine o Pastoral
Faça o depósito identificado na Caixa Econômica Federal ou nas Casas Lotéricas e
envie seu nome completo, endereço,
telefone e o comprovante para
assinaturaspastoral@gmail.com
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Por Jesus
“e pelo
Evangelho

3

REPRODUÇÃO

Mc 8,35

PASTORAL: Como o senhor recebeu a notícia sobre
o episcopado e qual foi a sua
reação?
Monsenhor Walter: Recebi a notícia por meio de um
telefonema da Nunciatura
Apostólica no Brasil, quando
estava indo visitar meus pais,
em Ubá, numa segunda-feira
antes do Natal. Num primeiro
momento fiquei sem reação,
apenas ouvindo o comunicado de que o Santo Padre me
havia nomeado para a Diocese de União da Vitória, no Parána. Foi-me dado um tempo
para pensar e rezar e, dizer, então, se aceitaria ou não. Uma
notícia assim provoca os mais
variados sentimentos, desde
uma alegria muito grande por
ter sido escolhido para uma
missão tão nobre, quanto um
grande temor de não estar
à altura da mesma. No fim,
prevaleceram as razões pelo
sim, uma vez que em minha
vida ministerial sempre tive o
propósito de responder positivamente ao que considerava
ser um chamado do próprio
Deus, que comumente se dá
por meio da Igreja, ainda que
isto me fosse custoso.
PASTORAL: O senhor
vai para uma diocese no estado do Paraná e encontrará
uma realidade diferente da
arquidiocese de Mariana. Há
diferenças no trabalho a ser
desempenhado na diocese
de União de Vitória?
Monsenhor Walter: Na
verdade conheço muito pouco
acerca da nova diocese, e por
isso, tenho ainda muito pouco
a dizer a respeito. No entanto
sei que há uma presença forte
de migrantes naquela região,
os quais procuram manter o
que é peculiar às suas origens.
Há também a presença da
Igreja Católica oriental de rito
ucraniano, bem como a cultura própria do povo paranaense, seus costumes e tradições;
seu modo de viver a vida e a
fé. Por tudo isso, acredito que
haja sim, muitas diferenças e
que será preciso chegar com
humildade, com o desejo de
aprender, com abertura ao

novo. Sei que levarei também
as riquezas do nosso jeito mineiro, da nossa organização de
Igreja, do aprendizado destes
anos vividos com tantos cristãos leigos e leigas, com os irmãos padres e diáconos, com
nossos bispos, com o testemunho luminoso de D. Luciano.
Creio que, vencidas as primeiras etapas de mútua adaptação, haverá um encontro feliz
e produtivo, pois o Evangelho
é o mesmo e um mesmo é o
Espírito que vai inspirando os
cristãos na continuidade da
obra de Jesus, onde a caridade
é o maior fruto.
PASTORAL: Quais ensinamentos do ministério
presbiteral o senhor pretende levar para a vida episcopal?
Monsenhor Walter: A
vida presbiteral me ensinou
primeiro o amor a Jesus Cristo, sem o qual não há missão
que se sustente, que tenha o
fogo do Espírito, que abrase
os corações. Assim, levo este
amor como leme a me guiar,
a me fazer amar o que por Ele
devo fazer. Levo a oração, sem
a qual não consigo perceber
este amor, pois é ela que me
mantém em comunhão com
a sua vontade e o seu cuidado
por mim. Do exercício do ministério presbiteral, levo também o aprendizado da misericórdia, ainda tão incipiente,
mas que me faz compreender
que, sem ela, não comunico
Deus às pessoas e não as consigo acolher como convém.
Levo também a amizade presbiteral, uma riqueza ímpar do
exercício de nossa missão. Eu
não saberia me compreender padre sem a presença dos
meus irmãos no ministério,
sem a alegria de sua amizade,
e até mesmo os embates que
me fizeram crescer um pouco mais. Levo o aprendizado
da vida em comunidade, essa
maravilha que só compreende quem deixa de viver a
fé de modo individualista e
passa a entender a paróquia
como rede de comunidades,
com a riqueza dos ministérios
dos leigos e leigas, os conse-

lhos que nos ajudam a errar
menos, a força do amor fraterno que lembra o salmista
a cantar: "Oh, como é bom,
como é agradável para irmãos
unidos viverem juntos" (cf Sl
132(133)).
PASTORAL: Qual mensagem o senhor deixa para
o povo da Arquidiocese de
Mariana?
Monsenhor Walter: Deixo uma mensagem de gratidão por tudo o que aqui pude
viver: pela acolhida no Seminário São José e pela formação
ali recebida; gratidão às paróquias por onde passei, desde
os estágios pastorais, até o
exercício do ministério; gratidão pelo testemunho dos bispos, padres e diáconos, leigos
e leigas que amam verdadeiramente Jesus Cristo e seu reino.
Uma mensagem também de
incentivo a seguir em frente,
com fé e esperança, a gastar
a vida pelo Senhor e por seu
Evangelho, sempre acreditando que Deus estará conosco,
aconteça o que acontecer; que
nunca nos deixará sós e que
estará conosco em nossas lutas, sobretudo quando defendermos a vida.
PASTORAL: O senhor já
escolheu um lema episcopal?
Se sim, de onde veio a inspiração?
Monsenhor Walter: Meu
lema episcopal será Propter
Iesum et evangelium, que
traduzido significa, Por Jesus
e pelo Evangelho. Ele foi retido da passagem que está em
Mc 8,35, onde Jesus disse aos
discípulos que quem tentar
salvar a sua vida irá perdê-la,
mas quem perder por Ele e
pelo Evangelho a sua vida, este
irá salvá-la. Esta passagem me
acompanha desde os tempos
em que eu era estudante em
Viçosa e me sustentou até
hoje em toda a minha vida de
fé. Nesta nova etapa da minha
vida ela vem apontar para
mim, com clareza, a razão
para assumir a nova missão, o
motivo central do porque ser
bispo: por Jesus e pelo Evangelho.

Monsenhor Walter
Jorge Pinto foi nomeado
pelo Papa Francisco bispo da diocese de União
da Vitória (PR). Natural
da cidade de Ubá (MG), o
novo bispo ingressou no
Seminário São José, na
arquidiocese de Mariana,
em 1996, onde cursou
Filosofia e Teologia. Sua
ordenação diaconal foi
no ano de 2001 e, no ano
seguinte, foi ordenado
presbítero na arquidiocese de Mariana. O Jornal
Pastoral conversou com o
monsenhor Walter Jorge
Pinto sobre essa nova etapa em seu ministério.

Data da ordenação:
30/03/2019 às 10h
Local:
Igreja de
São João Batista,
Viçosa
Posse na Diocese de
União da Vitória (PR):
27/04/2019 às 10h
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A Campanha da
Fraternidade 2019
traz a temática das
políticas públicas,
propondo o debate
e construção de um
mundo mais igualitário. Neste contexto, a Pastoral da
Criança e a Pastoral
do Menor implantaram, nas comarcas
da arquidiocese, o
Fórum dos Direitos
da Criança e do
Adolescente, que
tem o objetivo de
oferecer pistas para
a elaboração de políticas públicas

Comunhão e participação
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Construindo um mundo

mais justo

Na busca de conversão
e transformação, a Igreja
no Brasil oferece, no tempo da Quaresma, algum
tema para meditação.
Neste ano, a Campanha
da Fraternidade vai refletir sobre o tema das Políticas Públicas inspirado
pelo lema “Serás libertado
pelo direito e pela justiça” (Is 1,27). A iniciativa
busca conhecer como são
formuladas e aplicadas as
políticas públicas estabelecidas pelo Estado brasileiro, estimulando assim a
participação das pessoas,
à luz da palavra de Deus
e da Doutrina Social da
Igreja para fortalecer a cidadania e o bem comum.
O texto base da CF explica que políticas públicas
são um conjunto de ações
e programas desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática
direitos que são previstos
na Constituição Federal e
em outras leis.
Segundo a Doutora

em Ciência Política, Daniela Rezende, para falar
em Políticas públicas no
contexto de democracia é
necessário considerar dois
princípios. “Um deles é a
construção de um mundo
mais igualitário e o outro
é pensar nas relações entre Estado e sociedade. No
contexto democrático espera-se que essas relações
sejam mais horizontais,
que a sociedade não apenas ofereça demandas e o
Estado apresente soluções,
mas que a sociedade possa
também participar do processo de construção dessas
políticas públicas”, disse.
Daniela explica que a
constituição de 1988 e os
diversos arranjos institucionais reforçam esse caráter. “Quando falamos de
políticas públicas após 88,
temos uma série de iniciativas que tem como objetivos tanto reduzir a desigualdade, quanto garantir
uma participação mais
efetiva e mais intensiva da

sociedade neste processo
de construção de políticas
públicas”, ressalta.
As Pastorais da Criança e do Menor colocam na
prática esses pontos. Desde suas implementações,
elas tiveram como intuito
cobrar e apresentar sugestões práticas para os problemas relacionadas à infância e adolescência. “O
compromisso da Pastoral
da Criança e da Pastoral
do Menor com as políticas públicas é nato. Não
tem como separar as duas
das políticas públicas”,
afirma o assessor arquidiocesano das Pastorais
da Criança e do Menor,
padre Dario Chaves.
Padre Dario acompanha as Pastorais da Criança e do Menor desde 1999.
Ele ressalta que as duas
pastorais sempre tiveram
uma pauta que incluía:
nutrição, saúde, educação e políticas públicas.
“Em todas as formações,
a mística permeia esses

temas e a política pública
sempre era um destaque.
Estávamos em um contexto social diferente, onde
quase não existiam políticas públicas por parte do
governo. Então, a maneira
de trabalhar as políticas
públicas, naquela ocasião, era um sonho pela
implantação das mesmas.
Por isso, nossos agentes
eram formados para pensar em interferir e agir nas
bases provocando os debates”, disse padre Dario.
Ele acrescenta que foi
o debate em políticas públicas que levou a Pastoral da Criança a nível
nacional a propor para o
governo a implantação do
SUS, dos agentes de saúde e o SUAS. “A Pastoral
da Criança que foi provocando esses debates no
Brasil. A Pastoral nunca
teve a pretenção de substituir as ações do governo,
mas sim de cobrar e apresentar sugestões práticas”,
explica padre Dario.
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Debate e
participação
Uma das sugestões da
Campanha da Fraternidade é a participação em
audiências públicas, conselhos, fóruns e reuniões,
além de organizações da
sociedade civil e movimentos sociais para debater e pensar as políticas
públicas. Nas Pastorais da
Criança e do Menor essa
realidade é presente desde
a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990,
e da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS),
em 1993, onde ambas
acompanharam todo o
processo de implantação
do ECA e do LOAS.
“Percebia-se que a
criança não era só pobre, mas também vítima
do perigo e da violência.
Então, esse debate foi canalizado para o ECA”, ressalta padre Dario. Com a
implantação do Estatuto,
a criança e o adolescente deixaram de ser vistos
como portadores de necessidades e passam a ser
considerados sujeitos de
direitos, cabendo às gerações adultas o dever de
construir um sistema de
garantia de direitos.
Segundo padre Dario, a implantação dos
Conselhos Tutelares nos
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Fórum instalado na Comarca de Conselheiro Lafaiete
no dia 19 de
novembro de
2018

BRUNA SUDÁRIO

municípios também foi
por causa do trabalho
das Pastorais da Criança
e do Menor. “Nós teríamos um outro Brasil sem
a atuação das Pastorais
da Criança e do Menor. A
consciência da necessidade do debate e da implantação de políticas públicas
nos municípios brasileiros é uma consciência
formada por elas”, disse
padre Dário.
Fórum nas comarcas
Na arquidiocese de
Mariana o Fórum Intermunicipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
vem se destacando como
um espaço de debate sobre políticas públicas. A
iniciativa, iniciada em
2013, oferece uma pista de
como é possível caminhar
no sentido da construção
de políticas públicas, segundo os princípios do
Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA).
Implantado pelas Pastorais da Criança e do
Menor, o Fórum tem a
missão de mobilizar a sociedade civil, ongs, poder
executivo, judiciário e
legislativo para elaborar
as políticas na área da infância e adolescência que

desenvolvam ações transformadoras de resgate da
cidadania, consolidando
assim a conquista dos direitos da criança e do adolescente no direito à vida
digna e exercício da cidadania plena.
Ele já está instalado em
5 comarcas da Arquidiocese de Mariana, o que é
equivalente a 34 municípios. “O Fórum quer que
os municípios implantem
a política pública mais necessária para o momento.
Ele não dita o que o município vai fazer. Mas, orienta e monitora o diagnóstico, as ações e propostas
do município. A comarca
é importante, pois ela vai
articular para que o compromisso do projeto do
Fórum seja mantido”, explica padre Dario.
Segundo
Leonardo
Reis Muniz, do município de Rio Doce, o Fórum
Intermunicipal é um importante espaço de debate
entre os municípios. “Durante sua execução, o município foi capaz de realizar um diagnóstico sobre
sua política de atendimento
municipal à criança e ao
adolescente, além de manter
um diálogo constante com
outros municípios para tro-

ca de informações e com o
poder judiciário”, disse.
Assim como os Fóruns Intermunicipais dos
Direitos da Criança e do
Adolescente, a teoria das
políticas públicas aponta
ciclos em seu processo de
implantação. “É preciso
primeiro elencar quais são
as demandas e as prioridades. Para isso é preciso
ter um bom diagnóstico.
É preciso ter dados e objetivos. A relação entre o
Estado e a sociedade favorecem o bom diagnóstico
das prioridades. Depois o
Estado vai implementar
essas políticas. Vai construí-las e implementá-las.
Elas serão colocadas em
prática. Colocadas as políticas públicas em prática
é a fase do monitoramento. E a última fase que é
a fase da avaliação. Em
todas as etapas é preciso
que aconteça a proximidade do Estado com a sociedade. Por mais que o Estado seja uma instituição
fundamental para se fazer
políticas públicas, a qualidade dessas políticas públicas pode ser garantida
através da relação com a
sociedade”, finaliza a Doutora em Ciência Política,
Daniela Rezende.

Em todo o país
a Campanha da
Fraternidade 2019
terá início no dia 6
de março. Além do
texto-base, outros
materiais foram
produzidos para
dar apoio nesta
missão. Todos eles
estão disponíveis
no site da Editora
da CNBB

PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO - COIMBRA

Pastoral da
Criança e
Pastoral do
Menor da
Paróquia São
Sebastião, de
Coimbra, Região Mariana
Leste
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Vamos
03/03

8° D0mingo do Tempo Comum

24/02

7° D0mingo do Tempo Comum
1Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23/ Sl
102/ 1 Cor 15, 45- 49/ Lc 6, 27-38.
Cor Litúrgica: Verde.

Sentido Litúrgico
A vida de Jesus, suas ações e palavras, norteiam a
nossa vida hoje. O passo da fé não é seguir o mundo,
mas ter como modelo e inspiração o agir de Jesus.
Assim, Ele nos chama a colocar acima de tudo o
amor. Aí reside a nossa vocação: viver o amor e
a misericórdia, pois é nesse exercício cotidiano
que a pessoa se realiza e alcança a salvação.

Sede miseric
ordiosos

Liturgia da Palavra
A Palavra de Deus hoje é uma veemente
exigência a irmos para o céu, o que exige que
percorramos o caminho do amor incondicional, que não exclui o inimigo e não paga mal
com mal; mas busca viver no amor e alcançar a paz.

Sugestões
• Utilizar-se do símbolo do Ano da Misericórdia, a fim de que seja entronizado na
procissão de entrada com os seguintes dizeres:
“Sede misericordiosos, como também o Vosso
Pai é misericordioso” (Lc 6, 36). Fazer memória
dos frutos do Jubileu da Misericórdia e que não
devemos nunca esquecer essa dimensão em nossa realidade de fé.
• Rezar a oração eucarística VIII, que tem
como resposta das invocações: “Fazei-nos, ó
Pai, instrumentos de Vossa paz.”
• Ao final da missa, rezar com toda a assembleia a Oração de São Francisco, motivando para que cada um assuma o papel ativo e
de paz na transformação da sociedade.

Sentido litúrgico
A Palavra de Deus tem a força e o poder de orientar e revelar a Lei do Amor, inscrita no coração
humano, que deve estar atento para cuidar do
interior e não permitir que seja assomado por
sentimentos de grandeza e arrogância; pois o
homem bom tira coisas boas do seu coração
e o homem mau tira coisas más de seu coração.

A boca fala do qu
e o coração está cheio

ILUSTRAÇÕES: SEMINARISTA BRUNO ANDRADE

Eclo 27, 5-8/ Sl 91/ 1Cor 15,
54- 58/ Lc 6, 39 – 45.
Cor Litúrgica: verde.

Liturgia da Palavra
Pela Palavra de hoje somos chamados a
seguir Jesus bem de perto, a assumir valores concretos do Reino de Deus e plantá-los dentro do coração, compreendendo
que a ação do divino se dá em nós. Viver
comprometido com Ele nos faz lutar contra o pecado e o mal e nos lançarmos definitivamente naquilo que é a vontade de
Deus em nós.

Sugestões
•Cantar como refrão meditativo antes da
liturgia da Palavra: “Senhor que a Tua Palavra,
ressoe em nossa vida. Queremos caminhar com
retidão na Tua luz” ou “ Palavra não foi feita para
dividir ninguém. Palavra é a ponte entre o amor
vai e vem.”
• Pedir perdão no ato penitencial pelas fraquezas internas que cada um traz: fraquezas dos
olhos, das ações, no falar.
• Não se esquecer de optar pelos momentos
de silêncio na liturgia que nos ajudam a interiorizar e assumir verdadeiramente o sentido dos ritos
que celebramos e sua riqueza sacramental.

Acesse a liturgia de outros dias na seção "Pre
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celebrar!

Pe. Geraldo Trindade
Pedra Bonita/MG
p.geraldotrindade@gmail.com

17/03

2º Domingo da Quaresma
Gn 15, 5 – 12. 17 – 18/ Sl 26/ Fl
3, 17 – 4, 1/ Lc 9, 28b – 36
Cor Litúrgica: roxa.

1° D0mingo da Quaresma

Dt 26, 4 – 10/ Sl 90/ Rm 10, 8 –
13/ Lc 4, 1 – 13.
Cor litúrgica: roxa

Liturgia da Palavra
O grande convite deste tempo é nos deixarmos
guiar pela Palavra do Senhor. A atitude de abandono confiante ao Pai é a mesma de Jesus no deserto,
para que na liberdade se tome a decisão radical de
viver a fé num só Senhor com total consciência e
comprometimento.

era guiado p
Ele
elo

espírito e ali foi tentado

Sentido Litúrgico
Quaresma vem de quadragésimo e recorda os 40
anos do povo de Israel e os 40 dias de Jesus no deserto. É tempo de voltarmos para nós mesmos e não
devemos temer esta volta, pois é preciso converter-nos ao essencial, rever as tentações provadas no
turbulento deserto do mundo e nas falsas seguranças oferecidas pelo poder, pela riqueza e pelo prestígio. Isso é o itinerário de amadurecimento na fé,
ao mesmo tempo, de santificação cotidiana.

Sugestões
• Omite-se o Hino de louvor e não se canta o Aleluia neste tempo.
•
Bênção própria do Missal.
•
O ato penitencial pode ser por aspersão. Após o
convite do presidente o mesmo abençoa a água enquanto se procede a aspersão com um canto apropriado.
•
Refrão meditativo: “A Palavra está perto de ti,
em tua boca, em teu coração”. Que poderá ser cantado
antes da 1º leitura e após a proclamação do Evangelho.
•
Pode-se rezar a oração da CF 2019 com conclusão das preces.
•
Entoar o Hino da CF 2019 como canto de entrada ou final.

reparação Litúrgica" no site da Arquidiocese.

Sentido Litúrgico
Neste domingo nos é revelada a Transfiguração
do Senhor. Não podemos cair na tentação de Pedro de querer fixar o Reino em nossos próprios
limites. Nem tão pouco querer a plenitude e a
glória sem passar pela paixão. O Espírito Santo
nos transfigura, expandindo o amor dentro de
nós. Somos convidados a subir a montanha para
estarmos com Ele, mas sem nos esquecermos de
descer para servir e lutar pela nossa santificação.

é meu filho, o E
e
t
s
scol
E
h ido. Escutai o que ele diz
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Liturgia da Palavra
Abraão abandona as certezas humanas e confia no Senhor. Subir o Monte Tabor, experimentar da visão do Céu, e, a partir daí, abandonar-se
totalmente sob os desígnios do Senhor, aquele
que Deus diz: “Este é o meu Filho, o Escolhido. Escutai o que Ele diz!” (Lc 9, 35). Portanto,
tenhamos a atenção a esta Palavra de vida, que
não podemos deixar-se perder em meio às vozes
do mundo.

Sugestões
• Omite-se o Hino de louvor e não se canta o Aleluia neste tempo.
• O animador/comentarista deverá fazer uma breve
exortação e convidar toda a assembleia a rezar junto a
oração da CF 2019 terminando com o refrão do hino
da campanha. Procede-se logo após a procissão de entrada.
• As preces podem contemplar aspectos e dimensões da vida e da comunidade que precisam ser transfigurados, tendo como resposta: “Senhor, transfigurai-nos!”
• Ao final, falar sobre o valor da confissão como
preparação pessoal para a Páscoa, informando dias e
horários de atendimento.
• Bênção própria do Missal.

8
2

Igreja no Brasil e no mundo

|

Igreja se solidariza com atingidos pelo
rompimento da barragem em Brumadinho
Uma barragem de
rejeitos da mineradora
Vale S.A, no Córrego
do Feijão, município
de Brumadinho (MG),
se rompeu no dia 25
de janeiro, matando
centenas de pessoas,
deixando centenas de
famílias desabrigadas
e destruindo o Rio Paraopeba. Diante dessa nova tragédia socioambiental, ocorrida
três anos após o rompimento da barragem
de Fundão, em Bento
Rodrigues, distrito de
Mariana (MG), a Igreja no Brasil se manifestou em solidariedade
aos atingidos.
A arquidiocese de
Mariana, que viveu o
mesmo drama de dor,
desolação e indignação, lamentou profundamente que o maior
crime socioambiental
do país, ocorrido em
Mariana, não tenha
sido suficiente para
evitar a repetição de
cenas a que, atônitos,
o Brasil e o mundo
assistem novamente,
desta vez, vindas de
Brumadinho. “A vida
e a dignidade huma-

RICARDO STUCKERT

na não têm preço. É
pecado que clama aos
céus
negligenciá-las
sob qualquer pretexto
e, mais ainda, submetê-las aos ditames de um
sistema que as sacrifica
em favor do lucro. Apelamos às autoridades
competentes que não
se furtem de sua responsabilidade de rever
a atividade mineradora
no País, marcadamente
predatória e inconsequente com a vida humana”, disse a Arquidiocese de Mariana em
nota publicada.
A presidência da
Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil

(CNBB) também sublinhou que o “desastre de
Mariana” tenha ensinado tão pouco. “É urgente que a atividade mineradora no Brasil tenha
um marco regulatório
que retire do centro o
lucro exorbitante das
mineradoras ao preço
do sacrifício humano e
da depredação do meio
ambiente, com a consequente destruição da
biodiversidade”, relata
em nota.
O arcebispo de Belo
Horizonte (MG), Dom
Walmor Oliveira de
Azevedo, ao manifestar
seu pesar pelo rompimento da barragem,

sublinhou que “Minas
está de luto”. Segundo
ele, “os danos humanos
e socioambientais são
irreparáveis e apontam
para uma urgência, já
tão evidente: é preciso repensar modelos
de desenvolvimento
que desconsideram o
respeito à natureza, os
parâmetros de sustentabilidade”.
A
Arquidiocese de Belo Horizonte está promovendo
uma Campanha Solidária. Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone:
(31) 3423-2187.

Divulgada mensagem do papa para o
53º Dia Mundial das Comunicações Sociais
No dia em que a
Igreja celebra a memória de São Francisco de
Sales, 24 de janeiro, foi
divulgada a Mensagem
do papa para o Dia
Mundial das Comunicações Sociais. O texto
deste ano será refletido no dia 2 de junho
e tem co o tema “‘Somos membros uns dos
outros’ (Ef 4, 25): das
comunidades de redes
sociais à comunidade
humana”.
A mensagem apresenta o convite à reflexão sobre as relações
entre as pessoas na
internet, ambiente no

qual a Igreja acredita
que deve ser usado para
o “encontro das pessoas
e a solidariedade entre
todos”.
“Com esta Mensagem, gostaria de vos
convidar uma vez mais
a refletir sobre o fundamento e a importância
do nosso ser-em-relação e descobrir, nos
vastos desafios do atual
panorama comunicativo, o desejo que o homem tem de não ficar
encerrado na própria
solidão”, escreveu Francisco.
Usando a imagem da
rede, Francisco conduz

sua reflexão sobre o
ambiente virtual, suas
potencialidades, estrutura e forma de organização. Também recorre à imagem da comunidade que, “como
rede solidária, requer
a escuta recíproca e o
diálogo, baseado no
uso responsável da linguagem”.
O papa chama atenção para algumas realidades que se manifestam negativamente
no ambiente digital,
como a exposição “à
desinformação e à distorção consciente e pilotada dos fatos e rela-

ções interpessoais”; o
“uso manipulador dos
dados pessoais, visando obter vantagens do
plano político ou econômico, sem o devido
respeito pela pessoa e
seus direitos”; o cyberbullyng no meio adolescente; a identidade
nas comunidades digitais fundada na contraposição do outro;
e a realidade do isolamento, apontada como
motivadora para existência dos “Jovens ‘eremitas sociais’”. Acesse
o site da arquidiocese
e leia a mensagem na
íntegra.
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Opinião

Todos somos
políticos
Pe. Luiz Faustino dos Santos
Goiânia, GO

“Buscai o Senhor enquanto Ele
está perto” (Is 55,6). Deus sempre
está perto e facilita ser encontrado.
O Ano Litúrgico nos oferece várias
oportunidades de encontrar o Senhor.
Sempre há um “tempo favorável” para
encontrar o Senhor. A quaresma é um
tempo favorável em que o crucificado e
ressuscitado se coloca mais perto e nos fala
no mais íntimo do coração (Campanha
da Fraternidade/2019 – CF, n. 1).
É possível que tenhamos vivido
dezenas de quaresmas e ouvido falar
de conversão. Talvez tenhamos até
indicado pessoas que precisam se
converter, precisam mudar de vida,
e rezamos por elas. Quem sabe desta
vez vamos descobrir que nós somos
os mais necessitados de conversão!
Então teremos a alegria de vivenciar
o ano da graça do Senhor e celebrar
a melhor quaresma e semana santa
de nossa vida. Será uma Páscoa
verdadeiramente feliz!
Todos somos filhos de Deus (Rm
8,14-17; CF, 208, 245,265). O sinal
de que somos de Deus (1Jo 1,19)
é quando amamos nossos irmãos,
principalmente os mais sofridos: os
pobres, sem direitos, sem teto, sem
terra, sem vida digna (CF, 10, 194).
As Políticas Públicas devem se
traduzir em atos concretos: cuidar
da cidade e do campo (CF, 10). Uma
política que vai muito além dos partidos políticos. “Política como expressão da caridade” (CF, 7), “resgate da
dignidade de irmãos e irmãs” (CF, 9).
As “Políticas Públicas como ações comuns, públicas, pertencem a todos”
(CF, 12). Somos todos políticos e destinatários dos benefícios resultantes
das Políticas Públicas. Quem se coloca fora do mundo da política, faz a
política dos omissos e retardam o dia
da verdadeira libertação.
Jesus anuncia o Reino através de
gestos concretos a favor do povo:
os quatro Evangelhos narram a
multiplicação dos pães, quando Jesus
ensina a partilhar para matar a fome do
povo. Hoje muitos morrem de fome,
não por falta de comida, mas de justiça.
Jesus curava os doentes. No Brasil
muitos morrem por falta de tratamento,
por causa de desvio de verbas. Jesus
educava o povo para a igualdade, a
solidariedade, a partilha, o direito de
todos. Porém, no Brasil – Pátria não
amada, mãe nada gentil –, o povo não
desfruta de direitos iguais, conforme
reza a Constituição. O povo é solidário
e sabe partilhar, mas aprendeu não com
os governantes, e sim nas boas famílias
e nas pequenas comunidades.
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Jovens num
mundo
secularizado

GRUPO DE ORAÇÃO MAANAIM - BARBACENA

Pe. Luiz Antônio R. Costa
Catas Altas da Noruega, MG

Secularização é o nome
que se dá ao processo histórico onde a religião influencia cada vez menos a vidadas pessoas, a sociedade e a
cultura. Ilustremos com um
fato: certa vez, Napoleão
Bonaparte visitou o célebre
cientista Pierre-Simon Laplace. O imperador francês,
impressionado pelo modo
como Laplace explicava os
fenômenos astronômicos a
partir da matemática, num
certo ponto indagou: “E
como Deus se encaixa nessas teorias?”Laplace calmamente respondeu: “Majestade, aqui o fator Deus não
conta”. Com essas palavras,
Laplace mostrava que naciência moderna não havia
mais espaço para a religião.
Tudo deveria ser explicado
a partir da realidade pesquisada e dos princípios
elaborados pela própria

ciência. Ou seja, a ciência
moderna é essencialmente
materialista e ateia; por isso
“o fator Deus não conta” e a
religião fica de fora.
A secularização, que
começou com a filosofia e
a ciência moderna, expandiu-se para outras áreas da
vida humana: a política, a
educação, as leis, os usos
e costumes. Esse processo
consolidou-se no século
XIX e avançou triunfante ao longo do século XX.
Dessa forma, na Europa
dos anos 1990 já se constatava que um dos maiores
desafios era a evangelização
da sociedade cada vez mais
secularizada. Os cristãos
europeus sofreram uma
imensa perda de fiéis tanto no lado católico quanto
no protestante. Nas nações
da antiga cristandade, que
outrora
evangelizaram
mais de meio mundo, passou a vigorar o ateísmo, a
indiferença religiosa e até

a hostilidade em relação à
religião. Eis a secularização
em marcha galopante.
Duas constatações: agora a secularização também
avança no Brasil e em toda
a América Latina e os jovens constituem o setor
da sociedade mais exposto
à sua influência avassaladora imposta pela mentalidade reinante, pela força
do mundo acadêmico ou
por simplesmente “estar
na moda” se declarar ateu
ou sem religião. Sobretudo nos ambientes letrados
tal postura reveste o descrente de uma certa aura
de superioridade sobre os
fiéis de quaisquer cultos,
rotulados como retrógrados ou reacionários. Um
jovem no ensino médio ou
universitário é diariamente
bombardeado por discursos hostis a fé. Tudo isso
agravado pela exposição
midiática dos lamentáveis
escândalos e desvios mo-

rais de lideranças religiosas
dos vários credos. Humanamente falando, temos
de admirar muito aqueles
jovens que perseveram firmes, professando a sua fé
num ambiente social cada
vez mais adverso.
Cada pessoa, cada comunidade, cada região do
país e do mundo reagem
de forma diferente diante
da secularização. Isso vale
também para os jovens. Neles encontraremos todo o
tipo de reação: do ateísmo
convicto ao tradicionalismo
devocional, da indiferença
religiosa aos engajamentos
eclesiais e sociais mais variados. Mudou – e tudo indica
que continuará mudando a forma como a sociedade
e os seus jovens se relacionam com a religião. Assim,
parafraseando Laplace pelo
avesso, é precisar contar
com o fator secularização,
principalmente quando lidamos com as juventudes.

Para Refletir

com seu grupo ou
equipe pastoral

1- Como você percebe o fenômeno da
secularização em sua
comunidade? Como
a secularização afeta
os jovens que fazem
parte dela?
2- Que caminhos
de evangelização deverão ser trilhados
num mundo marcado
pela secularização?

Notícias
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Visão pastoral

O crime se
repete

Pe. Geraldo Martins
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

Há pouco mais de três anos, Mariana e
toda a bacia do Rio Doce foram vítimas do
maior crime socioambiental do país, provocado pelas mineradoras Vale, BHP Billiton e
Samarco, com o rompimento da barragem
de Fundão, no município de Mariana. Ainda permanecem vivas em nossa memória as
cenas desse crime continuado, assim considerado pelas constantes violações de direitos
na luta por justiça dos atingidos e atingidas
pela barragem. E o que se previa, lamentavelmente, aconteceu: o crime se repetiu no
último dia 25 de janeiro, agora em Brumadinho (MG) e com consequências ainda mais
dramáticas pelo número de pessoas mortas.
Antes da tragédia-crime em Mariana,
quase não se falava de barragens. Esse assunto ficava restrito a ambientalistas, especialistas e movimentos que, há tempos,
questionam a mineração no país como o
Movimento dos Atingidos por Barragens
(MAB) e o Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM). Opondo-se a
esta mineração predatória vigente no Brasil,
que coloca o lucro acima da vida e da natureza, esses grupos sempre foram alvo de ataque das mineradoras e dos que defendem, a
todo custo, a mineração em nome do desenvolvimento econômico.
O rompimento das duas barragens, com
consequências tão trágicas e de alcance incalculável, faz aumentar as vozes dos que se
colocam contra essa mineração que desrespeita a vida e a dignidade humana e destrói
nossa Casa Comum. Impossível dizer, no
entanto, se isso trará alguma mudança nessa
prática condenável da atividade mineradora.
Para além da responsabilidade das mineradoras proprietárias das barragens que
se romperam, é preciso questionar também
a responsabilidade do Estado nesses crimes.
Afinal, a quem compete liberar a construção
ou alteamento das barragens, bem como sua
permanente fiscalização? Da mesma forma,
os parlamentares devem explicação à sociedade, especialmente, às vítimas das barragens, na medida em que aprovaram leis para
atender os interesses das mineradoras em
detrimento aos direitos da população.
A comoção provocada pelo crime da
Vale, em Brumadinho, capitaneada pela imprensa, faz emergirem inúmeros atores que,
indignados e revoltados, manifestam solidariedade aos atingidos, condenam os atuais
métodos de mineração, cobram respostas
rápidas e eficientes, exigem punição dos culpados. Foi assim em Mariana, depois de 5
de novembro de 2015. No entanto, passados
três anos, os atingidos de Mariana contam
com as próprias forças e poucos grupos que,
de fato, permaneceram ao seu lado, lutando
contra as férreas estruturas do poder político
e econômico, verdadeiro obstáculo à justiça.
Isso também se repetirá em Brumadinho?

Arquidiocese de Mariana | Fevereiro 2019

Falece Dom José Belvino,
bispo emérito de Divinópolis
“Fide in fidem”, “Fé em Fé” foi
o lema que acompanhou Dom
José Belvino do Nascimento
em seus 27 anos de ministério
episcopal. O bispo emérito de
Divinópolis e filho de Mariana
faleceu na noite de 8 de janeiro
em Entre Rio de Minas, cidade
onde ele exerceu seu ministério
presbiteral por 22 anos.
Natural de Mercês, Dom
José Belvino passou a infância em Rio Espera. Após sua
caminhada vocacional, ele foi
ordenado presbítero no dia 2
de dezembro de 1956, em Mariana. Segundo sua irmã, Maria
das Merces Costa, desde criança ele já pensava em ser padre.
“Quando ele foi ordenado, nossa mãe lhe contou que rezava
para isto desde que soube de
sua gravidez. Ela rezava todas
as primeiras sextas-feiras do
mês nesta intenção”, lembra.
Maria das Merces acrescenta
que foi uma honra ter vivido
57 anos junto com Dom Belvino. “Ele era muito especial. Fui
para cuidar da casa e ajudar na
paróquia. Graças a Deus eu tive
a oportunidade de viver ao lado
dele todos esses anos”, ressalta.
Sua ordenação episcopal foi
em Entre Rios de Minas, no dia
29 de setembro de 1981. Sua
primeira diocese foi Itumbiara
(GO), onde permaneceu entre
1981 e 1987, quando foi nomeado bispo coadjutor de Patos de
Minas (MG). Em maio de 1989,
foi transferido para Divinópolis
(MG), tomando posse no mês
seguinte. Ali permaneceu até
o momento da acolhida de sua
renúncia, já aos 77 anos, em 11
de fevereiro de 2009.

REPRODUÇÃO

A arquidiocese de Mariana
se despediu de Dom José Belvino no dia 9 de janeiro, em uma
missa presidida pelo arcebispo, Dom Airton José dos Santos. Segundo o pároco de Entre Rios, padre Geraldo Souza,
Dom José Belvino deixou três
grandes legados de seu trabalho
pastoral junto ao povo.
“O primeiro é inevitavelmente o espiritual. Sendo um
forte devoto de Nossa Senhora,
ele incentivou muito a devoção
e o amor a Maria junto ao povo.
O segundo legado deixado é a
preocupação com os jovens e
sua formação. Ele foi responsável pela criação e estruturação
da escola normal na cidade.
Sempre preocupou-se com a

instrução do povo, ajudava na
formação dos jovens, dando
aulas. O terceiro grande e inesquecível legado de Dom José
junto às pessoas da comunidade é a assistência social. Desde
quando chegou na cidade se
dedicou de forma exaustiva ao
cuidado dos pobres. Criou a
festa da colheita, conseguiu recursos para criar lavouras onde
os necessitados podiam trabalhar e também serem pagos por
seu trabalho e ainda auxiliados
por uma cesta básica proporcional a suas famílias”, disse padre
Geraldo Souza.
Dom José Belvino foi sepultado no Santuário Nossa Senhora da Conceição, em Conceição do Pará (MG).

Nomeações e Transferências
O arcebispo de Mariana, Dom Airton José dos Santos procedeu às seguintes nomeações e transferências:
Padre Rosemar Marcos Condé, vigário da paróquia de São Sebastião, em Raul Soares.
Padre Dario Chaves Pereira, vigário da paróquia Santo Amaro, em Queluzito.
Padre André de Oliveira Quintão, pároco da paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Urucânia.
Padre José Raimundo Alves, pároco da paróquia de São Gonçalo, em Acaiaca.
Padre Daniel Junior dos Santos, vigário da paróquia de São João Batista, em Viçosa.
Padre Fabiano Milione Honório, vigário da paróquia de Nossa Senhora da Assunção, em Barbacena.
Padre Fabiano Alves de Assis, vigário da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Piranga.
Padre Harley Carlos de Carvalho Lima, vigário da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, em Cachoeira do Campo.
Padre Jamilson Inácio da Silva, administrador paroquial da paróquia-basílica de São José Operário, em Barbacena.
Padre Gilmar Lopes da Silva, pároco de paróquia de São Sebastião, em Monsenhor Isidro.
Padre Jackson de Souza Braga, vigário da paróquia de Nossa Senhora das Brotas, em Entre Rio de Minas.
Padre Daniel Fernandes Moreira, vigário da paróquia São José, em Barra Longa.
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Giro de Notícias
V Congresso da Pastoral Familiar
será realizado em Piranga
O V Congresso da Pastoral Familiar será realizado na cidade de
Piranga, na Região Pastoral Mariana Centro. Agendado para os dias
21 a 23 de junho, a edição deste
ano tem como tema “Família: compromisso com a vida, uma luz para
a sociedade” e lema “Ai de mim se

eu não anunciar o evangelho”.
Segundo o casal coordenador da
Pastoral Familiar, Thelma Rosane
Figueiredo Trindade e Marcos Antônio Reis Trindade, as inscrições
serão iniciadas no final do mês de
fevereiro com os coordenadores
regionais e nos Centros Regionais.
BRUNA SUDÁRIO

Missão da Sobriedade é realizada em Antônio Carlos

DIEGO PAIVA

Promovida por uma comissão
de leigos, respaldada pela Pastoral
da Sobriedade a nível paroquial, foi
realizada entre os dias 22 a 27 de
janeiro a missão Popular - Sobriedade 2019 na Paróquia de Sant’Ana
e São Joaquim, em Antônio Carlos,
na Região Pastoral Mariana Sul.
Com o tema “Sobriedade como
modo de viver”, a iniciativa teve o
objetivo de levar uma mensagem
de fé e esperança, aos dependentes
químicos e seus familiares e informar onde estão os grupos de auto-ajuda. Cerca de 70 missionários

participaram dessa experiência.
Segundo o anfitrião, padre Geraldino Mendes Pacheco, a comunidade se alegrou em poder
acolher os missionários. “O nosso
povo preparou a missão com muita
alegria. Essa foi a primeira missão
realizada em nossa paróquia”, disse. Ele acrescentou que experiências como essa reforçam o pedido
do Papa Francisco. “Esse é um jeito
de mostrar que somos Igreja em
Saída. Acredito que outras experiências missionárias como essa precisam acontecer”, finaliza.

Inscrições abertas para o V Encontro de Mulheres
Estão abertas as inscrições
para o V Encontro de Mulheres,
que será realizado nos dias 8 e 9
de março na Casa de Encontros
Cardeal Cardjian, em Conselheiro Lafaiete (MG), na Região
Oeste. “Mulheres, presença forte
na defesa da vida” é o tema da edição deste ano.
Realizado em comunhão com o
Dia Internacional das Mulheres, o
encontro tem o objetivo de reunir

as diversas forças femininas presentes na arquidiocese. A programação do Encontro também vai
contar com mesas “Violência contra as mulheres – Feminicídio” e “O
racismo nosso de cada dia e a situação da mulher negra brasileira” e
rodas de conversa. As interessadas
em participar devem procurar os
Centros Regionais de Pastoral até
o dia 28 de fevereiro. As inscrições
custam R$30,00.
BRUNA SUDÁRIO

Região Leste estuda a cartilha da Dimensão Sociopolítica
DIMENSÃO SOCIOPOLÍTICA

A Dimensão Sociopolítica da
Região Pastoral Mariana Leste realizou um estudo sobre a cartilha "A
Dimensão Social da Evangelização
na Arquidiocese de Mariana”, no
dia 26 de janeiro, no Centro de Pastoral em Ponte Nova.
Assessorado pelo coordenador
regional da Dimensão, padre João
Batista, e pelas representantes Dilma Martins Ferraz, Maria Fran-

cisca de Oliveira e Maria José, o
estudo contou com a presença de
representantes das três foranias da
região.
A iniciativa teve como objetivo
conhecer a cartilha e ser um espaço
de preparação para a assembleia da
Dimensão Sociopolítica. A proposta é que cada forania realize um estudo junto com as paróquias.
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Das cinzas
Mariana, 20 de janeiro de 1999.
Quarta-feira. Dia comum. Logo após o
almoço, turistas enfrentam o sol forte do
verão para desvendar a cidade. Trabalhadores e moradores do centro mantêm os
seus afazeres. Na Praça Minas Gerais, cartão postal da cidade, duas igrejas se entreolham, uma pede por socorro.
Gabriela Santos
Há algumas versões de
quem foi o primeiro a avistar as chamas no Santuário
de Nossa Senhora do Carmo,
em Mariana. Uns dizem ter
sido duas turistas que tiravam fotos, outros que foram
os vizinhos da igreja. Fato é
que passava um pouco das
duas da tarde quando a fumaça começou a ser notada.
As chamas não brincaram
em serviço. O incêndio mal
tinha começado e o forro e
telhado do Santuário considerado patrimônio cultural do Brasil já não existiam
mais. Não à toa, Monsenhor
Vicente Diláscio, reitor do
santuário na época, definiu a
data como um dos dias mais
tristes da história de Mariana.
Em 1995, o santuário tinha passado por uma restauração e, para alegria da
comunidade, a igreja
foi aberta antes mesmo dos últimos acabamentos nos altares e
na sacristia, conforme
relatou o arcebispo da
época, Dom Luciano
Mendes de Almeida,
em sua coluna do dia 23
de janeiro de 1999 para
a Folha de São Paulo.
Em 1998, o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) acolheu o projeto de complementação dos trabalhos na igreja, além
de incluí-la entre os
prédios que passariam
pelo processo de descupinização. “Faltava
pouco para concluir a
reforma. Ninguém podia prever que as chamas do dia 20 consumi-

riam tão rápido o templo restaurado em quatro anos. Ao
primeiro alarde do fogo, os
sinos das igrejas convocaram
o povo, que acudiu de todos
os lados. Vendo as labaredas,
muitas chamas, muitos choravam”, escreveu o arcebispo.
Ao que parece, foi tudo
culpa de uma lâmpada. A
explosão acarretou em um
curto-circuito e as faíscas
geradas foram alimentadas
pelas substâncias inflamáveis utilizadas na eliminação dos cupins. "A perícia
não foi conclusiva, restaram
apenas hipóteses", informa
o engenheiro e coordenador
do projeto de restauração,
José da Silva Reis, conhecido
como Cabral.
Além dos altares laterais
em talha rococó - um com o
Calvário, a imagem de Santa
Terezinha e sua relíquia e o
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Ninguém
podia prever que
as chamas
do dia 20
consumiriam tão
rápido o
templo
restaurado
em quatro
anos

Dom Luciano Mendes de Almeida
Arcebispo de Mariana na época
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outro com São João da Cruz
e Imaculada Conceição -,
uma das maiores perdas foi
a pintura do forro da nave,
feita por Francisco Xavier
Carneiro, que retratava Nossa Senhora do Carmo entregando o escapulário a São
Simão Stock.
Restauração
Os restauros na igreja começaram em abril de 2000,
com a cobertura da nave
em estrutura metálica e a
aquisição de todas as telhas.
Em setembro de 2000, após
a captação de recursos com
empresas, a Arquidiocese de
Mariana deu prosseguimento a primeira etapa de restauração, que incluiu a recuperação da cobertura dos
telhados remanescentes e da
fachada principal; recuperação das fachadas laterais e
colocação da porta principal
da igreja.
Portas abertas
Em três anos, o Santuário
reabriu as portas. Em entrevista ao Jornal Pastoral de
Janeiro de 2002, Monsenhor
Vicente Diláscio, reitor do
Santuário na época, atribuiu
a Nossa Senhora do Carmo
o milagre de reconstruir a

igreja em tão pouco tempo.
Ele também confidenciou ao
jornal que, pelo menos uma
vez por semana, celebrava
a missa em meio às ruínas
com a presença apenas do
sacristão para agradecer e
pedir a Deus.
Um tríduo preparatório
iniciado no dia 24 de janeiro de 2002, na igreja de São
Francisco de Assis, deu início à programação para a
reabertura do Santuário. No
dia 27, Dom Luciano presidiu a missa de reabertura do
templo. Desde então, o santuário permaneceu aberto
para visitação.
A segunda etapa da restauração começou logo em
seguida e consistia na confecção dos altares laterais,
do para-vento, na restauração dos elementos artísticos
da Capela-Mor e da cantaria
(pedras) e, por fim, dos ornamentos em pedra-sabão
na parte interna da igreja.
As obras foram encerradas e
a igreja entregue oficialmente em meados de 2005.
Segundo o engenheiro
Cabral, a segunda etapa não
foi totalmente concluída por
falta de recursos. "No arco
do cruzeiro, nas cantarias,
que são as pedras, há par-

tes lascadas. Existem essas
lacunas porque, na época,
não conseguimos verba para
terminar o trabalho", revela.
Proteção contra incêndios
Se há uma lição que o
Santuário de Nossa Senhora do Carmo deixou para a
história, talvez seja a preocupação com a preservação
do patrimônio.
O Coordenador Arquidiocesano da Comissão dos
Bens Culturais da Igreja, padre Jean Lúcio de Souza, explica que embora os esforços
ainda sejam tímidos, existe
sim na Arquidiocese de Mariana ações para a proteção
dos bens arquidiocesanos.
Segundo ele, ainda que com
considerável dificuldade, os
dízimos das comunidades
assumem encargos paroquiais, dentre os quais estão
as demandas da conservação
patrimonial.
Padre Jean ressalta que
a Arquidiocese de Mariana
busca alertar às paróquias,
por meio de uma circular,
sob as condutas de prevenção contra incêndios. E várias, destaca, já propuseram
e executaram projetos de
seguridade contra pânico e
incêndio.

