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As Novas Diretrizes Gerais
da Ação Evangelizadora da
Igreja no Brasil para o próximo
quadriênio foram aprovadas
pelos bispos durante a 57ª Assembleia Geral da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil,
no mês de maio. O texto aprovado tem como proposta central evangelizar no Brasil atual
marcado pela cultura urbana,
anunciando a Palavra de Deus
e formando discípulos de Jesus Cristo em comunidades
eclesiais missionárias.
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Editorial

Palavra do pastor

Evangelização: um
desafio sempre novo
A Igreja no Brasil, através dos bispos reunidos em Aparecida para a 57°
Assembleia Geral, aprovaram as Novas
Diretrizes da Ação Evangelizadora da
Igreja no Brasil (DGAE). Trata-se da indicação das direções a serem tomadas,
dos impulsos pastorais a serem animados e cultivados no conjunto das pastorais e movimentos presentes na igreja
do Brasil para uma maior compreensão
e execução de uma pastoral orgânica.
As novas DGAE querem ser para a
Igreja no Brasil um convite a olhar para
as primeiras comunidades cristãs e buscar nestas inspiração para a evangelização de nossas comunidades hoje, cada
vez mais urbanas, tornando-as cada vez
mais acolhedoras e missionárias, igreja
de portas abertas e disposta a ir ao encontro das pessoas nas periferias geográficas e existenciais da história.
O coração das novas DGAE é, sem
sombras de dúvidas, a evangelização.
Esta é a preocupação central que norteia todo o texto. Evangelizar num contexto cada vez mais urbano e desafiador.
Evangelizar é a razão de ser da Igreja.
Levar o Evangelho a todas as pessoas,
a fim de renovar toda a humanidade.
Para esta ação, a simbologia da casa é
retomada para falar da comunidade
cristã que é sustentada por quatro pilares essenciais: a Palavra de Deus e a Iniciação à Vida Cristã; o pilar do Pão, que
indica a casa sustentada pela liturgia e
pela espiritualidade; o pilar da caridade
que diz respeito ao acolhimento fraterno e o cuidado com as pessoas, sobretudo os mais frágeis; e o pilar da missão,
pois todo discipulado leva à missão.
Evangelizar, portanto, tendo em vista esses pilares. Eis o desafio que somos chamados a assumir juntos, também na nossa arquidiocese. Movidos,
é claro, pela força do Espírito Santo
que dinamiza a ação pastoral da igreja. Reafirmamos, assim, o nosso compromisso de nos tornarmos uma Igreja
sempre mais viva e em estado permanente de missão, em sintonia com o
nosso Papa Francisco e em comunhão
com a Igreja do Brasil.

Dom Airton José dos Santos
Arcebispo Metropolitano de Mariana

As Novas Diretrizes Gerais
As Novas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da
Igreja no Brasil para o próximo
quadriênio (2019 a 2023), foram
aprovadas na 57ª Assembleia
Geral da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil, entre os
dias 1°. a 10 de maio passado,
em Aparecida (SP).
O texto das Novas Diretrizes
Gerais, apresenta um novo chamado de retorno às fontes para
olhar a experiência da Igreja em
seus primórdios e, inspirados
por ela, formar, no ambiente e
na realidade urbana, comunidades eclesiais missionárias.
As Novas Diretrizes, apresentam a Igreja como uma casa que
acolhe e que está assentada sobre
quatro pilares: a) A Palavra de
Deus e a iniciação à vida cristã;
b) O Pão que remete à liturgia e à
espiritualidade, sobretudo à Eucaristia; c) A Caridade que lembra o
acolhimento fraterno e o cuidado
com as pessoas, particularmente
as mais frágeis, excluídas e invisíveis; d) A Missão que recorda
a natureza missionária da Igreja
conduzindo os seus membros a
fazerem a experiência do encontro com Deus, consigo mesmo e
com os outros, fortalecendo a dinâmica do testemunho.
Apontam, ainda, para o avanço no compromisso de anunciar
o Evangelho e testemunhar os

valores do Reino de Deus. Neste
contexto, está presente o compromisso profético-transformador caracterizado pela denuncia
de tudo o que causa a morte e
o distanciamento de Deus e o
anuncio da Boa Nova do Reino,
em Jesus Cristo, nosso Senhor.
Assim, as Paróquias com suas
Comunidades, considerando a realidade urbana mais como mentalidade e cultura, são chamadas,
segundo o que propõe as Novas
Diretrizes, a serem luzeiros no
mundo, em qualquer circunstância e lugar: no Campo e na cidade,
no condomínio, no trabalho, na
escola, na Rua, na Praça, nas obras
sociais, nos relacionamentos com
todas as pessoas, nas situações
que envolvem o dia a dia dos que
mais sofrem, etc.
Todas as Igrejas Particulares,
com suas iniciativas pastorais,
organismos, instituições e todas
as forças vivas, devem acolher e
implementar as Novas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil.
Que elas inspirem nossos
planos de ação evangelizadora,
nossa vida eclesial e nossa disponibilidade para a missão, nos
ajudando a alargar o horizonte
da presença e do testemunho de
todos nós nas circunstâncias e
ambientes de nossa querida Arquidiocese de Mariana.
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O pontificado de

Francisco
"

ARQUIVO PESSOAL

O Papa Francisco completou
neste ano seis anos de seu pontificado. O primeiro Papa do
continente americano e primeiro
com o nome de Francisco, tem
seu pontificado marcado pela
defesa do meio ambiente e a
busca por Igreja em Saída. Para
conversar sobre os ensinamentos e desafios enfrentados por
Francisco, o Pastoral conversou
com o padre Manoel José de
Godoy, Administrador Paroquial da Paróquia de São Tarcísio - Nova Cintra e Supervisor de
Estágio Pastoral da Faculdade
Jesuíta de Belo Horizonte.

PASTORAL: Qual avaliação o senhor faz do
Pontificado de Francisco?
PADRE MANOEL: São
diversos os ângulos pelos quais podemos avaliar
esses seis anos de pontificado do Papa Francisco.
Primeiro, pelo ângulo da
palavra, destacamos o programa de atualização da
Igreja presente na Evangelii
Gaudium; sua defesa incontestável pela preservação da casa comum, nosso
Planeta, por meio da Laudato Sí; seus apelos para
que a Igreja seja o espaço
da misericórdia, através de
Misericordiae Vultus; sua
abertura para integrar todas as famílias na missão

evangelizadora, com Amoris Laetitia e tantos outros
textos, de maneira especial
suas catequeses, sempre tão
oportunas. Segundo, pelo
ângulo do testemunho, sua
proximidade aos pobres e
descartáveis, desde Lampedusa até os presídios de
Roma; sua opção por viver na Casa Santa Marta;
seu amor aos deficientes
físicos, que os abraça e os
acolhe; seu carinho com os
jovens e crianças.
PASTORAL: Quais os
desafios enfrentados pelo
Papa Francisco?
PADRE
MANOEL:
Estamos vivendo um momento muito difícil no

mundo, com governos insensíveis às questões fundamentais da vida dos
pobres, onde seus direitos
sofrem constantes ameaças
e subtrações. O Papa Francisco segue sendo uma voz
firme na defesa daqueles
que ele mesmo chama de
descartáveis. Isso desperta
oposições inescrupulosas
da parte de muitos ligados
ao mundo do neoliberalismo, onde o lucro e o mercado são mais importantes.
O papa Francisco também
tem se mostrado muito firme contra os desmandos
econômicos e de ordem da
moral sexual, no interior da
Igreja. Aqui também emergem opositores que, em
nome de uma certa tradição, lhe perseguem e fazem
uma campanha imensa por
meio da mídia. Um de seus
opositores, o norte-americano, Stephen Bannon, é
extrategista da Casa Branca, e se une ao ultraconservador cardeal Raymond
Burke nessa empreitada
contra Francisco. Sendo
assim, o Papa Francisco enfrenta oposições internas e
externas à Igreja.

PASTORAL: Por que o
Papa Francisco tem recebido tantas críticas de heresia?
Existe fundamento para esses questionamentos?
PADRE MANOEL: Um
grupo de extrema-direita católica acusa o Papa Francisco de heresia, sobretudo por
três questões: Primeiro que
o Papa não tem se declarado
abertamente o bastante contra o aborto. Segundo, tem
sido muito hospitaleiro aos
homossexuais e casais divorciados. Terceiro, tolerante
demais com protestantes e
muçulmanos. Porém, desde
a publicação da Exortação
Pós-Sinodal dos dois Sínodos sobre a Família, Amoris
Laetitia, um grupo de cardeais e outros do mesmo
seguimento eclesial ultra-

A marca mais
profunda dos
ensinamentos
do Papa Francisco passa pela
centralidade de
Jesus Cristo e
do Reino anunciado por Ele

conservador tem feito forte
oposição ao Papa Francisco.
Aqui se trata da orientação
do Papa no que diz respeito
aos casais chamados imperfeitos. Na verdade, o que o
Papa Francisco pede neste
documento é que a Igreja
seja menos restritiva e mais
compassiva em relação a
qualquer casal “imperfeito”,
como aqueles que se divorciam e posteriormente casam novamente em cerimônias civis. A orientação é que
tais casais sejam acompanhados, que passem por um
processo de discernimento e
que possam ser integrados à
família católica.
Heresia é uma palavra
grega que significa escolha;
neste sentido, abrir a possibilidade de escolher entre
justiça e misericórdia, entre
consciência subjetiva e objetividade da lei, entre pastoral e doutrina como faz o
Papa Francisco, provoca essas reações. Porém, carece
totalmente de fundamento a reação desse grupo. A
imensa maioria de católicos no mundo está muito
feliz com o Papa Francisco.
PASTORAL: Quais os
ensinamentos mais marcantes deixados por Francisco nos últimos anos?
PADRE MANOEL: Sem
sombra de dúvidas, a marca
mais profunda dos ensina-

mentos do Papa Francisco
passa pela centralidade de
Jesus Cristo e do Reino anunciado por Ele. Voltar a Jesus é
o grande apelo de Francisco.
Voltar a Jesus, segundo ele,
passa pela vivência da misericórdia, pelo amor incondicional aos pobres, pela leveza
institucional, para que a Igreja esteja a serviço do Evangelho. Vemos pela globalidade
das palavras e testemunhos
de Francisco que a Igreja existe para servir, sobretudo aos
mais pobres, e, para isso, precisa sair da zona de conforto
e ir às periferias geográficas e
existenciais, onde se encontram os preferidos de Jesus.
PASTORAL: Como o
senhor vê a eleição da nova
presidência da CNBB. Os
bispos eleitos estão em comunhão com o Papa?
PADRE MANOEL: A
nova presidência da CNBB
nos enche de esperança de
ver a maior instituição da
Igreja Católica no Brasil
profundamente
alinhada
aos ensinamentos do Papa
Francisco. É claro que nada
será fácil, pois vivemos em
tempos de polarizações na
sociedade e no interior da
Igreja. A colegialidade entre
os bispos e dos bispos com o
Papa, apregoada pelo Concílio Vaticano II, tem na CNBB
um instrumento inigualável.
A composição da presidência busca unir o Sul, com
um vice-presidente de Porto
Alegre, ao Norte, com outro
vice-presidente de Roraima,
liderados pelo Sudeste com o
presidente de Belo Horizonte e o secretário geral do Rio
de Janeiro. A composição é
muito sugestiva. Esperamos
que essa presidência dê espaço ao protagonismo dos Regionais da CNBB, por onde
a vida de nosso povo passa
e se realiza. Muitas esperanças nesse novo momento da
CNBB, instituição querida e
respeitada por todas as instituições sérias do país.
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Novas Diretrizes Gerais marcam
a comunhão na Igreja do Brasil
As Novas Diretrizes
Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil
(DGAE) para o próximo
quadriênio (2019 a 2023)
foram aprovadas pelos
bispos durante a 57ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A
Assembleia foi realizada
no mês de maio, em Aparecida (SP), e reuniu todo
o episcopado brasileiro.
O pároco da Paróquia
de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Viçosa
(MG), cônego Lauro Sérgio
Versiani Barbosa, foi um
dos membros da Comissão
do Texto sobre as Diretrizes Gerais. Segundo ele, “a
proposta central das novas
Diretrizes é evangelizar no
Brasil atual marcado pela
cultura urbana, anunciando
a Palavra de Deus e formando discípulos de Jesus Cristo
em comunidades eclesiais
missionárias, dentro da
evangélica opção preferencial pelos pobres e no cuidado com a Casa Comum,
testemunhando o Reino de
Deus, que começa na história e será pleno na eternidade de Deus uno e trino”.
Dom Leomar Brustolin,
arcebispo de Porto Alegre,
também foi membro da
comissão e afirma que o
grande eixo norteador das
novas diretrizes é a comunidade de discípulos de
Cristo. “Trata-se da comunidade eclesial missionária
que pretende se inspirar
nas primeiras comunidades cristãs, quando o contexto da época não favorecia a prática do Evangelho.
Igualmente hoje, entre luzes
e sombras a humanidade
caminha. Também os cristãos católicos nem sempre
conseguem discernir caminhos e desvios num mundo
que se torna cada vez mais
urbano”, disse.
Segundo ele, a comunidade eclesial missionária
é um resgate das fontes de
fé, quando os cristãos tes-

CNBB

"

As pessoas
precisam ser
acolhidas, a comunidade deve
ser testemunha do Reino e
apontar para a
transformação
da sociedade.
Cônego Lauro Sérgio
Versiani Barbosa

temunharam Jesus Cristo
numa sociedade de contrastes. “Sem se afastar do
mundo, os cristãos não se
confundiram e nem desprezam a realidade, mas
procuraram viver o seguimento de Jesus Cristo,
formando discípulos do
Senhor. Aquela experiência fecunda dos primeiros tempos não pode ser
copiada porque o mundo
mudou muito, mas serve
de inspiração para uma
conversão pastoral de
nossas paróquias, movimentos, pastorais e todas
as realidades eclesiais de
nosso tempos”, pontua.
O arcebispo explica
que a comunidade eclesial missionária, segundo
as Diretrizes, é sustentada por quatro pilares que
serão fundamentais para
toda ação evangelizadora.
“Temos o pilar da Palavra,
destacando a Iniciação à
Vida Cristã e formação
de discípulos da Palavra

de Deus. O pilar do Pão,
que explicita a dimensão
da liturgia (especialmente
da Eucaristia) e da espiritualidade que sustenta
a vida cristã. O pilar da
Caridade que se traduz
como serviço à vida plena
e promove a dignidade da
pessoa, a transformação
social e o cuidado com a
Casa Comum. E o pilar
da Ação Missionária, que
propõe uma ativa ação em
favor dos afastados da comunidade para anunciar
Jesus Cristo (querigma)
e acolher na comunidade
eclesial, estabelecendo vínculos de pertença à Igreja”,
ressalta Dom Leomar.
Cônego Lauro acrescenta que esses quatro
pilares aglutinam as anteriores urgências da ação
evangelizadora. “A Igreja
deve ser uma casa acolhedora para os que chegam e
uma casa de portas abertas para a saída missionária. Trata-se de espaço

vital missionário. A Palavra deve formar e animar
a comunidade. O Pão expressa a liturgia e a espiritualidade, que santificam
as pessoas e as comunidades, cultivando a comunhão com Deus e com os
irmãos. A Caridade leva
à promoção e à defesa da
vida em todos os sentidos,
conforme a palavra de Jesus (Jo 10,10). A ação missionária destaca o estado
permanente de missão e
se expressa nas iniciativas
concretas de ir ao encontro dos outros neste mundo urbano plural, marcado por grande riqueza
tecnológica, abundância
de informações e possibilidades, injustiças sociais,
solidão e profunda sede de
Deus. As pessoas precisam
ser acolhidas, a comunidade deve ser testemunha
do Reino e apontar para a
transformação da sociedade”, explica cônego Lauro.
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Vale recordar
que as Diretrizes não são
endereçadas
somente para
as dioceses e
paróquias, mas
para toda a
Igreja
no Brasil.
Dom Leomar Brustolin

CAROL VIEIRA

Construção do texto

BRUNA SUDÁRIO

BRUNA SUDÁRIO

SEMINÁRIO

Uma comissão formada por cinco bispos e três
assessores, representando
as diversas regiões do Brasil, foi nomeada pela Presidência da CNBB para
elaborar o texto base das
Diretrizes. Dom Leomar
explica que “todo material
foi revisado de forma sinodal pelos bispos em assembleia, posteriormente
foi votado em cada parágrafo e agora está na fase
de diagramação, últimas
revisões redacionais e em
breve será publicado e distribuído em todo Brasil”.
O arcebispo acrescenta que as atuais Diretrizes
têm certa continuidade
com as anteriores, valorizando o que já se faz de
importante na evangelização do Brasil e que não
pode ser esquecido. “Por
isso, ocorreu um processo
de intensa participação,
colaboração e enriquecimento do texto, expressão
da sinodalidade episcopal
da CNBB”, disse.
As Diretrizes aprovadas são uma forma de assegurar a comunhão e a
colegialidade na Igreja no
Brasil. Dom Leomar esclarece que elas indicam
caminhos comuns. “A força das Diretrizes está na
proposição de indicações
de evangelização para este
grande país com sua rica
variedade cultural”.
Com as diretrizes aprovadas, cada arqui(diocese)
se responsabiliza em divulgar, estudar e aprofundar a proposta das Diretri-

zes e procurar atualizá-las
no contexto de cada Igreja
Particular. “Cabe à Igreja local fazer seus planos
pastorais de acordo com
a realidade e em atenção
ao que a Igreja no Brasil
aponta como possíveis
caminhos. Vale recordar
que as Diretrizes não são
endereçadas somente para
dioceses e paróquias, mas
para toda a Igreja no Brasil, elas deveriam atingir as
reflexões e planejamento
das congregações religiosas, dos movimentos, das
pastorais, das associações
de fiéis, as escolas, universidades e todas as instâncias que pretendem ser e
formar discípulos missionários de Jesus Cristo”, finaliza Dom Leomar.
Arquidiocese de Mariana
Para cônego Lauro a
caminhada pastoral da
Arquidiocese de Mariana é harmoniosa com essas propostas das DGAE
2019-2023. “Nossos projetos arquidiocesanos de
evangelização já apontam para a comunidade
e a missão, fundamentais
nessas novas Diretrizes.
Comunidade e missão são
inseparáveis. Comunidades eclesiais missionárias,
evangelizadoras no mundo urbano atual, à luz da
evangélica opção preferencial pelos pobres e no
cuidado com a Casa Comum, buscando um humanismo integral aberto à
graça de Deus, é a meta a
ser buscada”, disse.
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Vamos
23/06

12° D0mingo do Tempo Comum

Cor litúrgica: Verde
Zc 12, 10-11; 13,1 / Sl 62 /
Gl 3, 26-29 / Lc 9, 18-24

Solenidade da Santíssima Trindade
con
e
d
a
d
r
duzirá à plena ve

Cor litúrgica: Branca
Pr 8, 22-31 / Sl 8 /
Rm 5, 1-5 / Jo 16, 12-15

O Espírito vos

Sentido litúrgico
A Santíssima Trindade e o mistério de
amor e de comunhão entre o Pai, o Filho e
Espírito Santo. O convite hoje é que contemplemos o Deus que é amor eterno, que
é família, que é comunhão e comunidade.
Deus espera que vivamos nesse mesmo
amor, pois só em Deus nós somos, nos
movemos e existimos. Por isso, hoje é o
convite para olharmos com maior profundidade nossa fé no Pai Criador, no Filho
Redentor e no Espírito Santo Santificador.

Liturgia da Palavra
Quando a Palavra, de fato, encontra
acolhida em nós, mudamos nossas atitudes e pensamentos. Jesus ajuda Nicodemos a compreender o mistério da salvação. Como ele também nós devemos
renascer nesse mistério salvífico de Cristo e
mergulharmos na nova vida que nos é oferecida como sinal de salvação.

Sugestões
- O altar não pode ser “escondido” por imensas toalhas, arranjos de flores e outros objetos.
O altar é Cristo. É ele o ator principal da liturgia.
- Fazer com especial atenção o sinal da cruz
e a saudação inicial em nome da Trindade,
aproveitando uma das várias opções cantadas.
- Seria muito oportuno usar na Profissão de
fé o Símbolo Niceno-constantinopolitano.

cie a si mesmo, tome s
n
u
n
ua cruz e siga-me
Re

16/06

Sentido litúrgico
Não podemos nunca duvidar do amor de
Deus para nós, pois esse amor é incondicional
e incontestável. Mas quer também Ele saber
“E vós quem dizeis que eu sou?” A Palavra
nos ajuda a descobrir a pessoa de Cristo e seu
sentido para toda a humanidade. Por isso a
proposta é segui-Lo com coragem a ponto
que tomemos a cruz de cada dia porque tomar a cruz desfaz toda a vaidade humana
e nos faz enxergar uma outra dimensão de
vida e salvação.
Liturgia da Palavra
No seguimento de Jesus não cabe o desejo de glória, de poder e distinção. Jesus
nos ensina a tomar a cruz da entrega, da
doação, a cruz do amor que desfaz os tronos das vaidades. Só reconhecendo Cristo
como Salvador e Redentor, poderemos segui-Lo fielmente.

Sugestões
- Acolher de maneira afetuosa, e fraterna as
pessoas que chegam, para que, ao se reunir, a
assembleia seja, na verdade, uma família de irmãos.
- Prepara o espaço da celebração bem festivo, porque cada domingo é Páscoa semanal.
Não ofuscar as duas mesas principais: mesa da
Palavra e o Altar.
- Valorizar o sinal da cruz como distintivo
do cristão.
- Apresentar nas preces, pedidos pelo
nosso arcebispo, Dom Airton, que neste dia
celebra um ano de posse canônica em nossa
Arquidiocese.

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

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

07/07

14° D0mingo do Tempo Comum

Solenidade de São Pedro e São Paulo
Cor litúrgica: Vermelha
At 12, 1-11 / Sl 33 /
2 Tm 4, 6-8.17-18 / Mt 16, 13-19

e darei as ch
Eu t
ave
s do Reino dos Céus

Sentido litúrgico
Celebramos hoje a Solenidade dos Apóstolos
Pedro e Paulo, suas vidas e ministérios é sinal
de amor de Deus, por isso agradecemos a Deus
pela fé de Pedro e pelo empenho missionário
de Paulo, testemunhas fiéis de Jesus Cristo.
Celebrando hoje a Páscoa desses dois grandes apóstolos e mártires de Jesus, a Igreja é
lembrada que em todas as comunidades cristãs precisam estar presentes, e muito ligados
com duas faces, os fundamentos da mesma
missão evangelizadora: a vida eclesial com
dinâmica de comunhão e participação e sua
ação transformadora no mundo.
Liturgia da Palavra
A Palavra nos recorda que fomos chamados a doar nossa vida em favor do Reino.
Contemplando a vida, a ação e a coragem
de Pedro e Paulo, também nos animamos no
testemunho do Evangelho. A coragem e o testemunho do cristão nascem da Palavra de Jesus.

esse é grande, mas
m
A
os tr
abalhadores são poucos

Cor Litúrgica: Verde
Is 66, 10-14c / Sl 65 /
Gl 6, 14-18 / Lc 10, 1-12.17-20

30/06

Sentido litúrgico
Os discípulos são enviados por Jesus para
continuar a obra libertadora que Ele mesmo começou. Assim se propõem a anunciar com alegria a Boa Nova do Reino
aos homens de toda a terra, sem exceção.
O anúncio vem com simplicidade e com
amor, mas sem jamais esquecer do centro,
que é a realidade da cruz porque ela é vitória do Reino sobre tudo o que oprime
e escraviza a humanidade. A missão nos
aponta o horizonte permanente daqueles
que tem fé e da própria Igreja.

Liturgia da Palavra
Caminhamos em direção a Jerusalém
celeste, que é o lugar da alegria e da paz, da
qual os apóstolos são as testemunhas primeiras. Esta realidade nos apresenta a Palavra do Senhor na alegria da fé, que se torna
fonte de esperança e vida para todos nós.

Sugestões
- Ressaltar no início da celebração, que os
valores que trazem presente o Reino de Deus,
as ações concretas na vida da comunidade/paróquia a favor da paz e da construção do Reino
de Deus.
- Na bênção final fazer um rito de envio de
toda a comunidade como missionária e cumpridora do mandando e do envio de Jesus Cristo. Se puder seria muito bom distribuir aos
presentes uma cruz confeccionada de madeira,
de forma simples, que após o rito do envio seja
entregue à comunidade.”

Sugestões
-Hoje também é o dia do Papa, colocar um quadro do Papa Francisco em destaque com as imagens
de Pedro e Paulo, caso não tenham as imagens, coloquem duas velas com o nome dos apóstolos.
- Nas preces, rezar de modo especial pelo ministério e vida do nosso papa Francisco.
- Pode-se colocar em destaque a bandeira do Vaticano.
- Bênção final própria desta solenidade no missal.

reparação Litúrgica" no site da Arquidiocese.
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4ª Romaria das Águas e da Terra
reúne mais de cinco mil em Itabira
Em clima de fé e
luta, fiéis se reuniram
em Itabira (MG) no dia
2 de junho para participar da 4ª Romaria
das Águas e da Terra
da Bacia do Rio Doce.
Os romeiros se concentraram no estacionamento do Valério e
de lá seguiram em caminhada até a portaria
da Vale, no complexo
da mina Cauê. Na porta da mineradora, cruzes com os nomes das
vítimas da tragédia em
Bento Rodrigues foram colocadas. O ato
lembrou a dor de todos
os atingidos pelo rompimento da barragem
de Fundão, em 2015,
e também fez memória a tragédia de Brumadinho. Além da caminhada, houve uma
missa na praça José
Máximo Rezende.
Algumas pessoas
que viveram essas tragédias deram seus depoimentos e uniram-se
às vozes de tantos outros, aterrorizados pela
possibilidade de novos
desabamentos de barragens, como o povo

Opinião

Igreja, uma Comunidade
Eclesial Missionária de Base
Pe. Luiz Faustino dos Santos
Barbacena, MG

DIOCESE DE ITABIRA

de Barão de Cocais.
Para o bispo da diocese de Itabira-Coronel
Fabriciano, Dom Marco Aurélio Gubiotti, os
cristãos não podem se
esquecer das vítimas .
“Queremos ser solidários com cada irmão
e irmã que perdeu sua
vida. Com cada família
que chora a ausência de
seu parente. Queremos
lembrar daqueles que
estão escritos aqui nas
cruzes, mas também
daqueles que estão escritos em nossos corações. Queremos ajudar

os nossos irmãos a carregarem as suas cruzes” disse o bispo.
Com o tema “Bacia do Rio Doce, nossa
casa comum” e lema
“Vão-se os bens da
Criação, ficam miséria
e destruição!”, a Romaria foi organizada pela
Comissão de Meio
Ambiente da Província
Eclesiástica de Mariana e reuniu mais de 5
mil pessoas.
Segundo o integrante da Comissão
de Meio Ambiente da
arquidiocese de Ma-

riana, Welton Pimentel (Leleco), a romaria
superou a expectativa
de participantes. "Tivemos presença forte dos
indígenas, dos ribeirinhos, dos pescadores
e de todos que compõem a vida dos mais
pobre às margens do
rio doce", revela. A comunidade de Barão de
Cocais também esteve
presente, além de uma
comitiva dos atingidos
de Brumadinho e do
bispo auxiliar de Belo
Horizonte, Dom Vicente de Paula Ferreira.

Nova presidência do Regional Leste 2 da CNBB é eleita
Dom José Carlos
de Souza Campos,
bispo da Diocese de
Divinópolis
(MG),
foi eleito o novo presidente do Regional
Leste 2 da Conferência
Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB). O
episcopado dos Estados de Minas Gerais e
Espírito Santo também
escolheu Dom Paulo
Bosi Dal'Bó, Bispo de
São Mateus (ES), como
vice-presidente e Dom
Geovane Luís da Silva,
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte (MG), como
secretário. A eleição
foi realizada durante
a Assembleia Anual
CONSER Leste 2, no
dia 4 de junho.
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CNBB REGIONAL LESTE 2

Dom José Carlos
de Souza Campos nasceu em Itaúna (MG) em
03 de janeiro de 1968.
É mestre em Teologia
pela Pontifícia Università Gregoriana, Roma.
Em 2014 foi nomeado
como Bispo Diocesano
de Divinópolis (MG)
e no ano seguinte eleito como Secretário
do Regional Leste 2,
de 2015 a 2019.

Dom Paulo Bosi
Dal'Bó nasceu em 27
de agosto de 1962. Fez
graduação em Ciências
Contábeis,
Faculdade de Administração e
Ciências Contábeis de
Linhares. É colaborador de Dom José Aristeu Viera na Comissão
para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada e bispo referencial da Cáritas Estadual

no Sub-Regional Leste
2, Província Eclesiástica do Estado do Espírito Santo.
Dom Geovane Luís
da Silva, filho da Arquidiocese de Mariana,
nasceu em Barbacena em 21 de junho de
1971. Cursou mestrado
em Teologia Dogmática com a tese: “Sacrosanctum Concilium 59:
elementos de teologia
sacramental” pela Pontifícia
Universidade
Gregoriana de Roma e
tem pós-graduação em
Cultura e Arte Barroca pela Universidade
Federal de Ouro Preto.
Em 2016 foi nomeado
como Bispo Auxiliar
da Arquidiocese de
Belo Horizonte.

Tendo invocado o Espírito Santo,
este se fez presente na 57ª Assembleia
da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil. E sua Luz iluminou os trabalhos,
apontando, mais uma vez, para as origens da Igreja: na casa.
A casa abriga o lar, o lugar da acolhida, do amor e da ternura, da misericórdia
e do perdão, do rito celebrativo e da partilha da palavra e do pão que precedem
o envio na caridade efetivada na missão.
A casa é simples, estilo chalé: tem
quatro pilares de pedras selecionadas.
Dentro dela existe um mundo encantado, repleto de sonhos, de desafios e conquistas...
O primeiro pilar se chama Palavra de
Deus, início da vida cristã: “a fé depende
da pregação, e a pregação é o anúncio da
palavra de Cristo” (Rm 10,17). A palavra
e o testemunho dos pais constroem um
mundo de paz.
O segundo pilar é o pão: a espiritualidade, a liturgia. A família celebra uma
liturgia diária com um ritual próprio:
acordar, levantar-se, rezar, fazer a higiene
pessoal e a primeira refeição do dia, e sair
ou ficar, mas é hora da luta, pois cada dia
tem as suas preocupações (cf. Mt 6,34).
O terceiro pilar é a caridade. Relacionar-se com o outro: diálogo e exercício
da escuta, no intercâmbio, do amor, compaixão e reconciliação. O cuidado com as
pessoas: no início era a família na casa e
os pais geraram e cuidaram dos filhos...
Eles cresceram e agora cuidam dos pais.
O quarto pilar é a missão: tempo para
a comunidade. A Igreja que se forma dentro da casa sai para a rua ou pelas estradas, amplia a família. Passa da família-casa
para a família-comunidade, a família de
Deus (cf. Ef 2,19). A missão está no coração, está no sangue de quem segue Jesus.
É o missionário executivo, o missionário
político, o missionário professor, o missionário doutor, o missionário agricultor,
o missionário motorista, o missionário de
vida consagrada, o missionário...
E a Igreja se torna sal e fermento na
casa e na comunidade, no trabalho e no
lazer, transformando o mundo. Pois, a fé
corre nas veias e a ação missionária agiliza,
como os nervos, as articulações e o Reino
se torna uma realidade (cf. Ef 4,15-16).
O grupo de reflexão continua sendo
a melhor escola para uma comunidade
eclesial missionária de base. Aí se aprende a ser Igreja com uma missão específica, por causa da fé, construída no conhecimento de Deus, celebrada na unidade
e vivida no compromisso transformador
da sociedade. Esta é a Igreja idealizada
por Jesus Cristo e proposta pela CNBB.

Formação continuada
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Juventude e Missão
Pe. Luiz Antônio R. Costa
Catas Altas da Noruega, MG

Na Exortação Apostólica dedicada aos jovens,
o Papa Francisco quis unir
fortemente essas duas realidades que, desde o início
do seu pontificado, têm
merecido suas melhores
atenções: a missão da Igreja e os jovens. Em cada
capítulo da Christus Vivit
(Cristo Vive) está ressaltada a íntima conexão entre
Igreja em saída missionária e protagonismo dos
jovens. Ora, aqui encontramos uma oportunidade
privilegiada para promover essas duas importantes
realidades em nossa Arquidiocese: estamos vivenciando um ano pastoral
dedicado aos jovens e, no
próximo outubro, temos a
convocação do Papa Francisco para o mês missionário extraordinário. Uma
feliz e providencial coincidência que une juventude
e missão.
Um pouco da nossa
história recente: na década de 1990, a partir do
impulso dado pela Campanha da Fraternidade de
1992, voltada especificamente para a juventude,
várias paróquias de nossa
Arquidiocese realizaram
uma interessante atividade missionária dirigida
ao ambiente juvenil. Era
a chamada “missão jovem” e constava de visitas
às escolas e aos variados
ambientes onde os jovens
se encontravam, promoção de gincanas e outras
atividades
recreativas,
mas também de palestras
formativas, momentos de
espiritualidade e celebrações litúrgicas com a ativa
participação dos jovens
alcançados pela missão.
Eram jovens evangelizando outros jovens, jovens
engajados na Igreja indo
ao encontro de outros jovens, muitos deles alheios
a qualquer religião. Tal

"

iniciativa missionária teve
uma eficácia impressionante (mas desconhecida
de muitos!) e frutificou
como a aproximação de
muitos jovens da Igreja,
ocorreram autênticas conversões, vocações foram
despertadas, prova disso é
que vários padres e leigos
atuantes hoje são frutos
dessa época. Numerosos
grupos de jovens foram
fundados ou revitalizados.
São experiências missionárias como essas que
o Papa Francisco nos convida a redescobrir: “que
os jovens sejam sempre
missionários, e missionários com a própria vida e
com experiências concretas de missão: de visitar as
casas, de transmitir a fé e
seu sentido de pertença à

Vocações
foram despertadas, prova
disso é que vários padres e
leigos atuantes
hoje são frutos
dessa época

JENIFFER CUNHA

Igreja” (Christus vivit, nº
239). É muito feliz a expressão “experiências concretas de missão”, nela está
claramente indicado um
caminho de ação e um risco a ser evitado, o risco de
acomodar-se somente nas
propostas e se esquecer da
sua efetivação.
Tem a nossa Arquidiocese alguma proposta
missionária relacionada
com a juventude? A resposta é afirmativa e recordo o que refletimos meses
atrás: temos o projeto de
evangelização da juventude (PAEJU). É um texto

que merece ser conhecido,
estudado e praticado. Em
primeiro lugar, pelos próprios jovens e, depois, por
todas as forças eclesiais
para que se convertam em
verdadeiros promotores
dessa iniciativa. No capítulo III, intitulado “a serviço
da juventude” encontram-se 35 “pistas de ação” que
indicam ou sugerem meios
bem concretos e viáveis de
transformar em realidade
o nosso caminho missionário com a juventude.
Agora, o que falta é passar
da proposta à ação.

Para Refletir

com seu grupo ou
equipe pastoral

1- Jovens indo
ao encontro de
outros jovens.
Jovens evangelizando outros
jovens. Como
podemos realizar essa proposta
em nossa comunidade?

2- Leia as 35
pistas de ação do
PAEJU. Montando um pequeno
planejamento,
quais delas podemos colocar
em prática a
curto, médio e
longo prazo?

Notícias
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Visão pastoral
Articulação das
"Juventudes" na
Arquidiocese
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Comunicadores participam de
Encontro com Dom Airton

Pe. Edmar José da Silva
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

No nosso Projeto Arquidiocesano de Evangelização da Juventude (PAEJU), no número 39, há
um reconhecimento da pluralidade e da diversidade de juventudes existentes no contexto atual:
“não se pode compreender a juventude como um
bloco homogêneo e único. Por isso mesmo, é cada
vez mais comum não se referir apenas à juventude e sim às juventudes, pois os contextos são de tal
modo diferentes e autônomos entre si que revelam
elementos profundamente originais. Tais elementos produzem grupos juvenis variados. Levar em
conta esta constatação juvenil é o primeiro passo
para evitar discursos ou análises demasiadamente
superficiais ou abrangentes”. Esta realidade plural
e heterogênea da juventude se revela também
no modo como os jovens vão se organizando na
igreja, a partir de diversos grupos eclesiais com
natureza e características peculiares. O Papa
Francisco, considera o surgimento e o crescimento destes grupos como ação do Espírito na igreja:
“A proliferação e crescimento de associações e movimentos com características predominantemente
juvenis podem ser interpretados como uma ação
do Espírito que abre novos caminhos” (Christus
Vivit, nº 202).
Após constatar a pluralidade dos grupos juvenis na igreja, o Papa Francisco chama a atenção
para a necessidade de articulá-los na pastoral de
conjunto e sobre a urgência de promover uma
maior comunhão entre eles (Cf. Christus Vivit,
nº 220). Na 26ª Assembleia de Pastoral da Arquidiocese de Mariana, ao definir a Juventude como
prioridade pastoral do ano de 2019, percebeu-se
a necessidade de articular as diferentes expressões
juvenis na nossa Igreja particular. Assim encontramos no relatório final da Assembleia: “Buscar a integração das diferentes expressões juvenis
na Arquidiocese de Mariana” (Relatório final da
26ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, p.
72). No encontro acontecido entre Dom Airton,
os vigários episcopais e os vigários forâneos, no
dia 04 de dezembro de 2018 (após a realização
da 26ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral),
falou-se a respeito da necessidade de rearticular
os trabalhos que há na Arquidiocese com relação
à juventude. Diante desta realidade, tornam-se
inevitáveis as perguntas: como articular as diversas expressões juvenis no processo evangelizador
da igreja? Como incluir estes grupos na Pastoral
de conjunto da nossa Arquidiocese?
A equipe de Coordenação arquidiocesana de
pastoral, juntamente com Dom Airton, ao preparar a pauta do CAP (Conselho Arquidiocesano de Pastoral), decidiu reapresentar a questão
para ser discutida na reunião do dia 24 de maio.
E assim foi feito! Após reflexões, ponderações e
sugestões dos conselheiros, foi proposta a criação de uma equipe arquidiocesana de animação
juvenil a partir das foranias, com representações
das expressões existentes em cada uma delas. Serão também convidados para a primeira reunião
com o Coordenador arquidiocesano de pastoral,
os representantes jovens que participaram do
processo de confecção do PAEJU (Projeto Arquidiocesano de Evangelização da Juventude).

GABRIELA SANTOS

Celebrando o Dia Mundial das Comunicações, o Departamento Arquidiocesano
de Comunicação (DACOM),
em parceira com a Faculdade Dom Luciano, promoveu
o 5° Encontro de Comunicadores com o Arcebispo no
dia 25 de maio, no auditório
da Faculdade. A edição deste
ano foi a primeira com a presença de Dom Airton José dos
Santos. Cerca de 120 pessoas
participaram do encontro.
Abordando a mensagem
do Papa Francisco sobre o Dia
Mundial das Comunicações,
que tem como tema “'Somos
membros uns dos outros' (Ef
4, 25): das comunidades de
redes sociais à comunidade
humana", Dom Airton iniciou a sua fala comentando
a introdução da mensagem,
em que o Papa aponta que a
Igreja sempre procurou promover seu uso a serviço do
encontro entre as pessoas e a
solidariedade entre todos.

“Com essa mensagem, o
Papa nos convida a refletir sobre o nosso ser-em-relacionamento. Somos seres em relação,
não somos isolados. Quando a
pessoa começa a se fechar em si
mesma, a não ter relação com
os outros, isso já é tido como
um problema. Se eu me fecho,
a minha saúde física, espiritual
e psicológica começam a ficar
fragilizadas”, disse.
Segundo ele, no projeto de
evangelização é possível encontrar uma rede de comunidades,
mas é preciso se perguntar
como essa rede está. “Ela está
boa? Ela tem nó? Uma rede
sem nó não pega peixe. Uma
rede furada escapa tudo. O que
liga um ponto ao outro? Se não
tiver uma linha que liga um
ponto a outro não é uma rede.
Você pensa que é, mas quando
você usa não funciona. Uma
rede de comunidades significa
pontos ligados entre si, solidariedade, fraternidade, ajuda
mútua”, afirmou.

Finalizando sua fala, Dom
Airton abordou a terceira metáfora presente na mensagem
do Papa, a do corpo e dos
membros, que São Paulo usa
para falar sobre a relação de
reciprocidade entre as pessoas,
fundada em um organismo que
as une. “Essa metáfora nos leva
a refletir sobre a nossa identidade, fundada na comunhão e
na alteridade. Como cristãos,
todos nós reconhecemos como
membros do único corpo do
qual Cristo é a cabeça. Se nós
somos membros uns dos outros, se somos membros do
corpo, eu não posso ter interesse em destruir o outro. Porque
se eu destruo o outro, eu estou
destruindo a mim mesmo.
Cultura e Comunicação
O segundo momento do
encontro foi a palestra da professora Deolinda Alice dos
Santos sobre o tema “A cultura
mineira e a comunicação na
construção de relações”.

Faculdade Dom Luciano vai oferecer
especialização em Saúde Mental
A Faculdade Dom Luciano
Mendes, situada em Mariana
(MG), vai oferecer a especialização em Saúde Mental. Reconhecido pelo Ministério da
Educação, o curso é voltado
para psicólogos, enfermeiros,
terapeutas ocupacionais, médicos, fisioterapeutas, fonoau-

diólogos, assistentes sociais e
demais profissionais que atuam
na área da saúde mental.
O curso será realizado aos
sábados, quinzenalmente, de
8h às 12h e 13h às 18h, e terá
duração de 24 meses. As aulas
estão previstas para começar
no mês de agosto. Os interes-

sados em participar podem
realizar a sua inscrição no site
da faculdade. O investimento
inicial é de R$50,00 e o valor
da mensalidade do curso é
R$170,00. Para mais informações acesse o site da faculdade ou entre em contato
pelo telefone (31) 3558-1439.
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CAP debate formas de articular as expressões juvenis da Arquidiocese
O Conselho Arquidiocesano de
Pastoral (CAP) debateu, no dia 24
de maio, as formas de articular as
expressões juvenis da arquidiocese
– uma das linhas de ações definidas
para 2019, na 26ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral.
Os conselheiros propuseram a
criação de uma equipe de animação
juvenil a partir das foranias, com
as representações das expressões
existentes em cada uma. “Foi uma
discussão muito madura a respeito
do modo como integrar as diversas
expressões juvenis da Arquidiocese.

A decisão abre perspectiva nova de
diálogo e integração”, explica o Coordenador Arquidiocesano de Pastoral, padre Edmar José da Silva.
Também esteve na pauta do conselho o 7° Fórum Social pela Vida,
o Fórum Intermunicipal de Políticas Públicas do Direito da Criança e
do Adolescente e a 2ª edição da Semana Dom Luciano, que neste ano
abordará as conclusões dos 40 anos
da 3ª Conferência Episcopal Latino-Americana e do Caribe, que ocorreu em Puebla, no México.
BRUNA SUDÁRIO

7ª Jornada Nacional da IAM é celebrada nas paróquias da arquidiocese

IAM

Em preparação para a 7ª Jornada Nacional da Infância e Adolescência Missionária (IAM), realizada no dia 26 de maio, os grupos
da Arquidiocese realizaram alguns
momentos de formação para as
crianças e a adolescentes.
No dia 18 de maio, os membros
da IAM de Piranga, na Região Centro, participaram de uma manhã
de espiritualidade, conduzido pelo
pároco, padre Reginaldo Coelho.
Na Região Norte, a Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Cachoeira
do Campo, realizou no dia 27 uma

formação e preparação para a consagração. Em Ponte Nova, a Paróquia
São Pedro realizou um momento especial com os membros da IAM.
Segundo a coordenadora arquidiocesana da IAM, Iva Fernandes, essas formações para a consagração foram importante para as
crianças e adolescentes tomarem
consciência do significado deste
gesto. “A consagração não deve ser
feita apenas para cumprir um ritual, mas para conscientizar cada vez
mais do seu compromisso batismal
de servir”, pontuou.

Assembleias Regionais da Dimensão Sociopolítica são realizadas
As Regiões Leste, Oeste, Sul e
Norte realizaram as suas Assembleias Regionais da Dimensão Sociopolítica no mês de maio e início
do mês de junho. Os encontros tiveram como objetivo alavancar o
compromisso dos cristãos leigos,
religiosos e dos ministros ordenados, a partir das comunidades paroquiais, das foranias ou setores e
regiões pastorais com a dimensão
social da evangelização.
Fortalecer o trabalho das pas-

torais sociais, em cada regional, e
escolher os representantes para a
3ª Assembleia Arquidiocesana da
Dimensão Sociopolítica, agendada
para os dias 6 e 7 de julho, também
foram objetivos do encontro.
Em carta enviada, a coordenação da
Dimensão Sociopolítica orientou sobre a necessidade de fazer uma análise
e da importância de identificar lideranças que possam se somar às pastorais e aos movimentos já constituídos
no regional.
DIMENSÃO SOCIOPOLÍTICA

Pastoral Universitária fará primeiro encontro arquidiocesano
MUR ARQUIDIOCESE DE MARIANA

O primeiro encontro arquidiocesano da Pastoral Universitária sairá
do papel. A iniciativa, que tem o objetivo de articular o trabalho da Pastoral na arquidiocese, foi debatida na
reunião do Conselho Arquidiocesano
de Pastoral (CAP) do dia 24 de maio.
“Esse encontro também visa atingir outros universitários. A gente não
pode pensar que o trabalho da Pastoral Universitária é voltado só para
os católicos”, explica o assessor arquidiocesano da Pastoral Universitária,
padre Danival Milagres Coelho.
Ele ressalta que o encontro será
uma forma dialogar com os estudan-

tes que não participam do grupo da
pastoral universitária e até mesmo
com os que não vão à igreja. “Esse
encontro terá o apoio da Faculdade
Dom Luciano justamente para ter
um caráter acadêmico e, ao mesmo
tempo, evangelizador, sobretudo a
partir de um tema que é comum: o
humanismo solidário.”, acrescenta.
O assessor também propôs o estudo do livro de Estudos da CNBB
(CNBB), número 112, “Setor Universidades da Igreja no Brasil: Identidade e Missão”. A data do encontro
dependerá do calendário acadêmico
das universidades.
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O coração que conquistou a Arquidiocese
Há 267 anos, entrava na Catedral de Mariana "o coração que mais amou os homens"
Gabriela Santos
Em Mariana, tudo começou com um coração de
madeira. Com a autorização
do bispo da época, Dom Frei
Manuel da Cruz, um coração
alanceado com raios foi exposto para culto na Catedral
no altar dedicado a São José.
De início, a devoção pareceu não agradar a alguns
do clero e a imagem subitamente desapareceu. Outra
foi fabricada a pedido do
bispo em forma de custódia,
tendo ao centro, entre chamas ardentes, três corações:
Jesus, Maria e José.
Levado pelos corredores da Catedral, há 267
anos, em 1752, na véspera do dia do Patrocínio
de São José, pelo vigário
geral, padre Dr. José dos
Santos, sob os olhos
curiosos dos fiéis que
pouco ou nada ainda
conheciam desta devoção, os três corações
foram depositados no
mesmo altar do anterior, em
uma celebração presidida
pelo próprio bispo.
Era o início da devoção
ao Sagrado Coração de Jesus
em Minas Gerais. Dom Frei
Manuel estava convencido
dos benefícios espirituais
que a devoção traria, conforme relata Cônego Raymundo
Trindade, na segunda edição
do primeiro volume do seu
livro Arquidiocese de Mariana: subsídios para a sua história. Segundo ele, Mariana
foi um dos primeiros lugares a propagar esta devoção
que era relativamente nova
– não contava nem noventa anos desde as aparições
de Jesus a Santa Margarida
Maria Alacoque.
Da catedral, a devoção foi levada para outras
igrejas do bispado de Dom
Frei Manuel. Cônego Raymundo cita Passagem de
Mariana, São Sebastião,
hoje Bandeirantes, São José
Del’Rei, hoje Tiradentes, e
Três Corações do Rio Verde, atualmente chamada de
Três Corações, cidade do
sul de minas pertencente a
Diocese de Campanha.
Depois de Dom Frei, outro bispo deu mais um passo
para o crescimento da devoção na Diocese. O Venerável

Dom Antônio Ferreira Viçoso consagrou a Diocese
de Mariana ao
Sagrado Coração de Jesus em 8 de
dezembro
de 1874,

convidando os padres a repetirem o ato em suas comunidades, com o Ato de
Consagração enviado por
carta. No centenário da consagração, Dom Oscar de Oliveira renovou este ato de fé
no recém criado Santuário
Arquidiocesano do Sagrado
Coração de Jesus, na cidade
de Conselheiro Lafaiete. Em
2003, foi a vez de Dom Luciano Mendes de Almeida.
Apostolado da Oração
Paralela a difusão da devoção local, em 1844, surgiu
no mundo o Apostolado da
Oração (AO): um grupo de
devotos fiéis que tem como
missão rezar por intenções
diversas, principalmente pelas indicadas pelo papa.
Em Mariana, o AO chegou um pouco depois. Cônego Raymundo diz em seu
livro que em 1879 foi criada
aqui a Guarda de Honra, "da
qual veio a nascer logo depois
o Apostolado da Oração".
De fitas vermelho rubro,
com a insígnia "Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o vosso reino", os membros do AO se
reúnem em todas as primeiras

sextas-feiras do
ano para a reparação ao Sagrado Coração
de Jesus. No
Santuário Arquidiocesano
do Sagrado Coração de Jesus,
em Conselheiro Lafaiete,
há três
missas
em todas

as sextas e confissão durante
toda a parte da tarde.
Cinquenta e seis membros deram vida ao Apostolado da Oração no Santuário
em 1965. Hoje a Paróquia
possui 493 e a maioria são
mulheres. "Temos um número menor de jovens e
homens, mas está crescendo com o passar do tempo",
diz o coordenador do Grupo
do AO da paróquia, Leonan
France de Rezende, de 27
anos. Ele mesmo é um exemplo das mudanças que vêm
ocorrendo, sendo o dirigente
do AO mais novo da história
da paróquia como também o
primeiro homem a coordenar um grupo do apostolado
da oração na região.
O pároco e diretor espiritual arquidiocesano do AO,
padre Marcos Macário Mendes, diz que a Basílica incentiva e acolhe durante todo
o ano grupos que vêm das
paróquias da Arquidiocese.
"Vêm também outros grupos de pessoas não ligadas
especificamente ao Apostolado da Oração. Recebemos
romarias da Arquidiocese de
Belo Horizonte e Diocese de

Oliveira. No início da Quaresma deste ano tivemos a
peregrinação do Bispo e do
Clero da Diocese de Oliveira", relata.
Duas iniciativas foram
planejadas para a comemoração dos 175 anos do
Apostolado da Oração. A
primeira, já implementada,
foi enviar a todos os Centros
Paroquiais do AO os novos
estatutos aprovados pelo
Papa Francisco. "Foi uma
impressão oferecida pela
Basílica Sagrado Coração de
Jesus ao Apostolado da Oração de todas as Paróquias. A
segunda iniciativa será um
Encontro Arquidiocesano
com o Diretor Nacional, padre Eliomar Ribeiro, previsto para o segundo semestre
deste ano", revela.
Santuário
Um Santuário Arquidiocesano para a Devoção ao
Sagrado Coração de Jesus
era desejo do bispo Dom
Antônio Maria Correia de
Sá e Benevides, que tentou arrecadar fundos para a
construção da igreja.
Ele lançou o Boletim
Diocesano como meio de
conseguir dinheiro para a
obra, mas “apesar de recebido com entusiasmo, o projeto, grande demais para uma

uma imagem do Sagrado
Coração de Jesus, vinda da
Europa com a intenção de
destiná-la ao futuro santuário: a igreja de São Pedro
dos Clérigos, em Mariana,
que estava em ruínas. Mas
ele faleceu antes de poder
realizar a reforma.
Sucedendo Dom Silvério,
Dom Helvécio Gomes de
Oliveira, realizou o primeiro
Congresso Arquidiocesano
do Apostolado da Oração e
publicou um decreto sobre
o Culto do Coração de Jesus,
definindo a igreja em Miguel Burnier como o centro
arquidiocesano da devoção.
"A ideia de que o entrocamento de duas linhas férreas
facilitariam as peregrinações
ao distrito de Ouro Preto
foi o fator decisivo. Mas não
aconteceu e tudo ficou mais
difícil com a venda da área
adjacente ao templo a uma
companhia siderúrgica", expôs Cônego Raymundo.
Foi então que Conselheiro Lafaite entrou na mira do
arcebispo e, diante da Igreja
Matriz de São Sebastião, em
1954, Dom Helvécio benzeu
a pedra fundamental para a
igreja do Sagrado Coração
de Jesus que, então, seria a
matriz de uma terceira paróquia na cidade. Em 1965, a
igreja foi elevada a Paróquia
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diocese tão pobre, apenas se
esboçou e nunca se traduziu
em realidade”, escreve Cônego Raymundo.
Seu sucessor, Dom Silvério Gomes Pimenta, benzeu, em janeiro de 1922,

por Dom Oscar de Oliveira e
a imagem do Sagrado Coração de Jesus, abençoada por
Dom Silvério, foi levada da
biblioteca da residência episcopal para o santuário, onde
permanece até hoje.

