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Após seis meses, as celebrações na arquidiocese voltaram a
receber a participação dos fiéis. Este “novo normal” está fazendo
a Igreja se reorganizar e seguir um protocolo básico que leva em
conta a realidade de cada município e de cada paróquia.
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Editorial

Mensagem do papa

Retornar as celebrações é preciso
Dom Airton, após ouvir os conselhos episcopais, presbiterais e pastorais, fez novo decreto
para as celebrações presenciais. Desde março,
início da pandemia, a Arquidiocese de Mariana
orientou o fechamento físico das Igrejas e Capelas e seguiu as normas e decretos públicos para
o cuidado e combate ao coronavírus. Contudo,
a Igreja sempre se fez próxima aos fiéis, através
da espiritualidade na utilização dos Meios de Comunicação Social (MCS) e das redes sociais para
que o Povo de Deus se alimentasse da Palavra e
da Comunhão Eucarística, ainda que de modo
virtual, espiritual. Agora abriu-se à presença dos
católicos nas celebrações, seguindo com responsabilidade as diretrizes da Vigilância Sanitária e
os cuidados necessários para a não contaminação
do vírus. A Igreja conhece a experiência humana
e, à luz do Espírito Santo, acompanha o povo nas
suas carências e busca de dignidade.
Em carta do dia 3/9/2020, o Cardeal Roberth
Sarah dirigiu-se aos Presidentes Episcopais sobre
a necessidade da normalidade da vida cristã. Voltar à alegria da celebração, da Santa Missa com o
povo. O Papa Francisco alerta sobre o perigo da
celebração “sem povo” por causa da proximidade
com o Senhor Jesus. A pandemia pode levar ao
fechamento e é preciso “sair do túnel”.
A Celebração virtual presta um grande serviço através dos MCS no apreço aos doentes e aos
impossibilitados de ir à Igreja. Mas nenhuma
transmissão é equiparável à participação pessoal. Como cresceu a Pastoral da Comunicação nos
diversos cantos do mundo para chegar ao coração das pessoas a eficácia da evangelização!
A Dimensão Comunitária e o sentido teológico revelam a “Domus Dei” (Casa de Deus) e a
“Domus eclesiae” (Casa da Igreja). A família não
se desprende da fé e da comunhão eclesial. Todos
os fiéis, conscientes da fé e da vida cristã, têm o
direito de receber a Eucaristia. O Cristo afirma
sua presença real no corpo e no sangue (Jo 6,56).
É necessário e urgente regressar à normalidade da vida Cristã, quando as circunstâncias
permitirem.
A Eucaristia é meta para qual se encaminha a
oração da Igreja e a fonte de onde emana toda a
sua força (Sacrossantum Concilium, nº 12).
O Jornal Pastoral propõe a reflexão aberta à
participação consciente dos fiéis nas celebrações.
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IV Dia Mundial dos Pobres
“Estende a tua mão ao pobre” (Sir 7, 32).
REPRODUÇÃO

“Estende a tua mão ao pobre” (Sir 7, 32):
a sabedoria antiga dispôs estas palavras
como um código sacro que se deve seguir
na vida. Hoje ressoam com toda a densidade do seu significado para nos ajudar,
também a nós, a concentrar o olhar no
essencial e superar as barreiras da indiferença. A pobreza assume sempre rostos
diferentes, que exigem atenção a cada condição particular: em cada uma destas, podemos encontrar o Senhor Jesus, que revelou estar presente nos seus irmãos mais
frágeis (cf. Mt 25, 40).
1. Tomemos nas mãos o Ben-Sirá, um dos
livros do Antigo Testamento. Nele encontramos as palavras dum mestre da
sabedoria que viveu cerca de duzentos
anos antes de Cristo. Andava à procura da sabedoria que torna os homens
melhores e capazes de perscrutar profundamente as vicissitudes da vida. E
fê-lo num período de dura prova para o
povo de Israel, um tempo de dor, luto e
miséria por causa da dominação de potências estrangeiras. Sendo um homem
de grande fé, enraizado nas tradições
dos pais, o seu primeiro pensamento foi
dirigir-se a Deus para Lhe pedir o dom
da sabedoria. E o Senhor não lhe deixou
faltar a sua ajuda.
Desde as primeiras páginas do livro,
Ben-Sirá propõe os seus conselhos sobre
muitas situações concretas da vida, sendo a pobreza uma delas. Insiste que, na
contrariedade, é preciso ter confiança
em Deus: “Não te perturbes no tempo
do infortúnio. Conserva-se unido a Ele
e não te separes, para teres bom êxito no
seu momento derradeiro. Aceita tudo o
que te acontecer e tem paciência nas vi-

"

cissitudes da tua humilhação, porque no
fogo se prova o ouro, e os eleitos de Deus
no cadinho da humilhação. Nas doenças e na pobreza, confia n’Ele. Confia em
Deus e Ele te salvará, endireita os teus
caminhos e espera n’Ele. Vós que temeis
o Senhor, esperai na sua misericórdia,
e não vos afasteis, para não cairdes” (2,
2-7).
2. Página a página, descobrimos um precioso compêndio de sugestões sobre o
modo de agir à luz duma relação íntima
com Deus, criador e amante da criação,
justo e providente para com todos os
seus filhos. Mas, a constante referência
a Deus não impede de olhar para o homem concreto; pelo contrário, as duas
realidades estão intimamente conexas.
Demonstra-o claramente o texto donde se tirou o título desta Mensagem (cf. 7,
29-36). São inseparáveis a oração a Deus
e a solidariedade com os pobres e os enfermos. Para celebrar um culto agradável ao Senhor, é preciso reconhecer que
toda a pessoa, mesmo a mais indigente
e desprezada, traz gravada em si mesma
a imagem de Deus. De tal consciência
deriva o dom da bênção divina, atraída
pela generosidade praticada para com
os pobres. Por isso, o tempo que se deve
dedicar à oração não pode tornar-se jamais um álibi para descuidar o próximo
em dificuldade. É verdade o contrário:
a bênção do Senhor desce sobre nós e a
oração alcança o seu objetivo, quando
eles são acompanhadas pelo serviço dos
pobres.
Leia a mensagem completa do Papa
Francisco para o IV Dia Mundial dos Pobres no site da arquidiocese.

Para celebrar um culto agradável ao Senhor, é preciso
reconhecer que toda a pessoa, mesmo a mais indigente e
desprezada, traz gravada em si mesma a imagem de Deus".
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Da primaz de Minas
para a primaz do Brasil
ARQUIVO PESSOAL

O Papa Francisco nomeou, no dia 4 de novembro, o padre Valter Magno de Carvalho
como bispo titular de Giufi e auxiliar na arquidiocese de São Salvador (BA). Até então,
ele exerceu as funções de reitor do Seminário
Maior São José, na arquidiocese de Mariana
(MG), e diretor da Escola Diaconal São Lourenço, na mesma Igreja particular.
Monsenhor Valter será ordenado bispo no dia
23 de janeiro de 2021, às 10h, na basílica são
José, em Barbacena. Para conhecer mais da
sua nova missão, o Pastoral conversou com
o bispo eleito.
Jornal Pastoral: Como o
senhor recebeu a notícia
desta nova missão conferida pelo Santo Padre?
Monsenhor Valter: Recebi a notícia com surpresa
e temor. Os primeiros sentimentos foram estes. Não
poderia esperar este chamado do Papa Francisco e,
diante da missão, confesso
que me enchi de temores,
resultado da consciência
que possuo das minhas
muitas fragilidades e das
responsabilidades inerentes
à missão episcopal.
Jornal Pastoral: O que é ser
um bispo auxiliar?
Monsenhor Valter: O bispo
auxiliar é nomeado a partir
do pedido feito por um bispo de uma Igreja Particular
para contar com a colaboração no governo pastoral
de uma Diocese. No meu
caso, fui nomeado para bispo auxiliar de Dom Sérgio
da Rocha, Arcebispo de São
Salvador da Bahia e Primaz
do Brasil.
Jornal Pastoral: O senhor
conhece ou tem informações da região episcopal
que vai assumir?
Monsenhor Valter: Como
disse, serei bispo auxiliar da
Arquidiocese de São Salvador, Igreja que no próximo
ano completará 470 anos de

fundação. Tenho informações de que a Arquidiocese
é composta, atualmente, por
cinco municípios: Itaparica,
Lauro de Freitas, Salinas da
Margarida, Salvador e Vera
Cruz e conta com cerca de
três milhões de pessoas.
Jornal Pastoral: O senhor
vai passar por uma grande
mudança: de padre de uma
arquidiocese de Minas Gerais para bispo auxiliar
em uma arquidiocese na
Bahia. Qual vai ser o maior
desafio dessa mudança?
Monsenhor Valter: Imagino que serão muitos os
desafios. Ressalto alguns: o
próprio exercício do ministério episcopal; a realidade
eclesial desconhecida por
mim; a pastoral numa grande metrópole; a distância
das minhas raízes, da arquidiocese onde nasci e exerci
o ministério presbiteral durante 23 anos; a necessidade
de abertura para acolher a
riqueza de manifestações
culturais e religiosas presentes nas terras soteropolitanas e a missão imposta à
Igreja neste tempo: ser capaz de dialogar o mundo de
hoje, sem perder a verdade
sempre nova do Evangelho.
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Jornal Pastoral: Qual a
mensagem que o senhor
deixa para os fiéis da Arquidiocese de Mariana?
Monsenhor Valter: Para a
Arquidiocese de Mariana
a palavra é gratidão. Nesta
Igreja Particular eu nasci,
fiz as primeiras experiências de fé na minha comunidade de origem, Palmital
dos Carvalhos, Paróquia de
Nossa Senhora das Dores,
em Capela Nova. Aqui, eu
me despertei para a vocação sacerdotal. Fui acolhido
no Seminário Menor Nossa
Senhora da Assunção por
Dom Luciano Mendes, fiz
meus estudos de filosofia
e teologia no Seminário
Maior São José, fui ordenado diácono e presbítero.
Exerci diversos encargos
sob o pastoreio do Servo
de Deus Dom Luciano, de

Dom Geraldo Lyrio e Dom
Airton José. Toda a minha
experiência sacerdotal foi
vivida nas comunidades
eclesiais e no seminário da
arquidiocese. Só tenho a
agradecer tudo que a amada arquidiocese me proporcionou. Peço a Nossa
Senhora da Assunção que
interceda a Deus para que
Ele continue abençoando o
nosso presbitério tão belo,
as nossas comunidades vivas e cheias de fé, as lideranças leigas tão corajosas e
dedicadas e especialmente,
o nosso Seminário, casa da
vida.
Jornal Pastoral: O senhor
já escolheu um lema episcopal? Qual será e qual foi
a motivação da escolha?
Monsenhor Valter: Meu
lema episcopal é “in Verbo

Senhor, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas,
em atenção à Tua Palavra vou lançar as redes” (Lc 5,5).

Tuo”, “em atenção à Tua Palavra". A inspiração veio da
figura de Pedro que sempre
marcou a minha vida de
oração. Encanta-me a vida
do apóstolo Pedro. O texto do Evangelho de Lucas
(5,1-11) sempre me marcou
profundamente. O episódio
narrado mostra Jesus e os
discípulos na margem do
Lago de Genezaré. Depois
de terem trabalhado a noite
toda e nada pescado, Jesus
manda que os discípulos
avancem para águas mais
profundas. Pedro se dirige
a Jesus e lhe diz: “Senhor,
trabalhamos a noite toda
e nada pescamos, mas, em
atenção à Tua Palavra vou
lançar as redes”. O fruto
do trabalho foi abundante
porque os discípulos souberam acolher a indicação de
Jesus. Diante dos desafios
da missão evangelizadora,
às vezes, o resultado pode
não ser o esperado, por isso,
cabe ao discípulo ouvir a
Palavra de Jesus e recomeçar sempre.
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O retorno das celebrações
com a presença dos fiéis
Após seis meses, as celebrações na arquidiocese voltaram a receber a participação dos ﬁéis
FOTOS: BRUNA SUDÁRIO E PASCOM

Uso de máscaras, distanciamento e poucas pessoas
nas igrejas são algumas das
medidas adotadas pelas paróquias da arquidiocese após
a publicação do decreto que
autoriza o retorno das missas
com a participação dos fiéis.
Esse “novo normal” vivido
pela sociedade diante da pandemia da Covid-19 também
está presente na Igreja.

“O retorno segue um protocolo básico que leva em
conta a realidade de cada município e de cada paróquia.
O objetivo é harmonizar o
atendimento prestado às comunidades com as normas
de profilaxia de Covid-19
emanadas por cada município. Um retorno gradual,
eficaz e com toda a segurança
possível diante da pandemia

que ainda persiste”, explica o
vigário geral da arquidiocese, monsenhor Luiz Antônio
Reis Costa.
Segundo ele, o maior desafio vivido pelas comunidades é adaptação que as novas
circunstâncias exigem de todos e das atividades eclesiais.
“Além disso, temos outros
desafios: a mentalidade negacionista que, diante da pande-

mia ainda em curso, se estabeleceu em amplos setores da
população, gerando descuido
e até indiferença diante das
medidas sanitárias. Também
é desafiante o cuidado que
devemos manter e ampliar
junto às pessoas situadas em
grupos de risco, sobretudo
os idosos e os enfermos, que
não podem ficar desassistidos pastoralmente”, ressaltou

monsenhor Luiz Antônio.
Para o vigário episcopal da
Região Oeste, padre Marcos
Macário Mendes, um dos desafios foi cumprir as exigências sanitárias bem como as
orientações arquidiocesanas,
com todos os cuidados necessários para que as igrejas
não se tornem lugares de disseminação do coronavirus.
“Nesse sentido foi desafiante
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a preparação das equipes de
acolhimento e orientação dos
fiéis, a preparação do ambiente para resguardar o distanciamento entre as pessoas
e as novas formas de participação: modo de distribuição
da comunhão; entrada e saída dos templos, desinfecção
dos ambientes e dos objetos
litúrgicos; cuidados de desinfecção das mãos dos ministros durante os ritos”, disse.
Na Região Sul, o Vigário
Episcopal, padre José Julião,
partilha os desafios: muitas pessoas não agradam do
modo como são agendadas
suas participações nas missas, conscientizar os fiéis
do uso de máscara dentro
da Igreja, principalmente
neste momento em que há
um avanço na reabertura
de vários locais, motivar as
pessoas para a participação
presencial, visto que muitas estão com medo ainda e
outras acostumaram com a
comodidade de suas casas, o
alto custo para manutenção
da higienização do ambiente
que é fundamental, contar
com voluntários mais jovens,
nas diversas missas celebradas ao longo do dia, para
ajudarem no acolhimento,
visto que muitos membros
da equipe de acolhida são do
grupo de risco, a transmissão
das missas e de outras celebrações, a formação dos fiéis
porque a maioria do clero
não domina as tecnologias,
o medo do retorno das atividades de muitos agentes de
pastorais, como dar continuidade a caminhada pastoral
da paróquia.
Mesmo com os desafios, o
clero de Mariana encara com
alegria e bom ânimo a retomada das atividades. “Nossos
padres estimam o convívio
frequente com o nosso povo
e a prolongada ausência desse contato mais próximo foi
um momento difícil. Agora,

Comunhão e participação

porém, vemos numerosas
manifestações de zelo e criatividade pastoral nessa nova
etapa. É voz geral que a pandemia foi e continua sendo
um grande aprendizado para
todos nós e nos fez perceber
com um novo olhar vários
aspectos importantes da vida
eclesial”, disse o vigário geral.
Padre Marcos Macário salienta que havia grande desejo dos fiéis em retornar à
Eucaristia. “Muitos vinham
manifestando grande desejo
de retornar às celebrações.
Percebe-se a colaboração dos
fiéis em levar a sério as determinações sanitárias e as que
se referem às normas arquidiocesanas. Ressalta-se a disciplina dos fiéis em cumprir
os protocolos e orientações
tornando mais fácil os trabalhos das equipes que colaboram na organização para o
bom funcionamento de nossas igrejas”, afirma o padre.
Os padres também acolheram com tranquilidade
e entusiasmo o retorno das
Celebrações com a presença
do povo. “O tempo das missas sem a presença do povo
trouxe para alguns, certas
perturbações como depressão e angústia pela falta de
contato com as pessoas, essa
nova etapa é vista com alegria e grande esperança. Porém, alguns acham que diminuiu muito a participação
dos fiéis, apesar de todos os
cuidados que estão sendo tomados. Percebe-se um temor
às atividades pastorais, se os
agentes vão retornar, a retomada da catequese, também
um ou outro padre temeroso,
não seguindo as orientações
e burocratizando muito”, explicou padre Julião.
O vigário episcopal da
Região Centro, padre José
Geraldo Oliveira, disse que o
retorno das celebrações está
bastante tranquilo em sua
região. “Nota-se a emoção,

a alegria dos fiéis de poderem retornar ao templo para
celebrar. Nossas paróquias
têm sido exemplo para a sociedade no sentido de acolhimento e cuidado com cada
fiel que chega. O desafio tem
sido conter a ânsia que todos
estão tendo de retornar, uma
vez que precisamos limitar
o número de pessoas nas celebrações”, disse. Na Região
Mariana Sul todas as paróquias já estão com as missas
presenciais, e muitas paróquias já estão organizando as
celebrações nas comunidades.
Na Região Centro, apenas
a Paróquia de Porto Firme
que ainda está encontrando
dificuldade para o retorno,
devido ao número de infectados pelo coronavírus. Padre
José Geraldo destaca que os
padres também retornaram
com muita alegria e entusiasmo. “Estão tão felizes quanto
os fiéis. Os padres percebem
que esse é o caminho: é preciso retomar aos poucos todas
as atividades; abrir espaço
para as celebrações é o primeiro passo”, afirma.
Na Região Norte o retorno
está sendo gradual. “Cada cidade com a sua realidade vai
voltando aos poucos e nem
todas as paróquias retornam
com todos os sacramentos”,
explicou o vigário episcopal,
cônego Nedson Pereira.
Com o retorno, muitas
pessoas estão demonstrando
interesse em participar da
missa. “Percebemos a necessidade do povo de participar da eucaristia. O número
de pessoas querendo fazer a
inscrição para participar da
missa está grande. Estávamos
com receio das pessoas não
aderirem, mas em nossa região esse número está grande. O visitar o Santíssimo,
participar do sacramento faz
bem às pessoas. Percebemos
a fé do nosso povo, mesmo
com a pandemia, apareceram

fiéis que participam através
das redes sociais e agora com
a participação presencial”,
disse cônego Nedson.
O retorno na Região Leste está acontecendo de forma
lenta e tranquila, seguindo
as orientações do decreto da
arquidiocese. “Algumas cidades ainda não liberaram o
retorno das igrejas e a participação está pequena, outras
a participação está maior.
Estamos fazendo tudo com
muito cuidado, higienizando
as portas, contando com o
apoio da equipe de acolhida,
os padres adquiriram equipamentos”, explicou o vigário episcopal, padre Ronaldo
Gomes Chaves.
O padre acrescenta que o
principal desafio são as pessoas dos grupos de riscos,
que são pessoas que querem
participar das celebrações;
para as cidades maiores
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como fazer a acolhida e determinar quem vai participar
das celebrações. “Algumas
paróquias estão distribuindo
senha, outras fazendo inscrição antes, essa questão de definir quem vai participar das
missas. Outras paróquias tiveram dificuldade de definir
quem está no grupo de risco”
disse padre Ronaldo.
O presbítero também destaca que eles estão “olhando
esse retorno com esperança e
olhando com muito cuidado
e precaução, sempre observando até onde podemos ir.
Queremos ser protagonistas
no cuidado com a vida”.
O auxílio das plataformas
digitais em praticamente todas as paróquias para atingir
as pessoas também foi ressaltado por ele. “Estamos vendo
o crescimento das pastorais
da comunicação neste tempo,
o que é muito bom”, finalizou.
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Formação
Sentido da Comunhão Espiritual
Comissão Arquidiocesana de Liturgia

A História de nossa Salvação é marcada pela comunhão entre Criador e criatura, união que foi rompida logo após o pecado,
a desobediência. Da parte de Deus sempre houve o desejo de ser
próximo dos seus filhos e filhas, mas pelo pecado essa aliança fora
ameaçada. Ao longo da caminhada o Povo eleito passou por muitas
tribulações e provas: pela escravidão no Egito; pelo deserto; pelo
exílio. Experimentou, contudo, o cuidado de um Deus que “vê, ouve
e se aproxima” para ajudar. Ele é o Deus libertador, é Aquele que
alimenta com o maná do céu seus filhos no deserto, faz brotar da
pedra a água e devolve a esperança daqueles que outrora foram para
uma terra estrangeira.
Em Jesus Cristo experimentamos a nova e eterna Aliança, fundada em seu Corpo e Sangue, entregues por nós. A humanidade ainda
continua a sua peregrinação terrestre e nessa experimenta também
outros tipos de deserto e exílio. Mas, e da parte do Senhor? Ele continua a cuidar do seu povo, continua a nos alimentar, para que não
desistamos de seu projeto.
Tendo em vista esse momento que estamos atravessando, a pandemia causada pela COVID-19, que trouxe medidas de prevenção e
distanciamento social, influenciando fortemente nossa participação
no Culto Litúrgico, somos chamados a resgatar atitudes que nos são
possíveis pela graça de Deus, que se mantem sempre fiel a nós.
Quando o fiel está impossibilitado de receber sacramentalmente
o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, há a possibilidade de O receber espiritualmente. A Comunhão espiritual é um ato de desejo
interior, consciente e sério, de unir-se a Jesus Cristo, Deus e Senhor
de nossa história.
Nós acreditamos que Jesus está realmente presente na Eucaristia.
Nas espécies do pão e do vinho consagrados Jesus Cristo está vivo
e todo inteiro com seu corpo, sangue, alma e divindade. O Concilio
de Trento nos ensina que há três maneiras de receber Jesus no Santíssimo Sacramento: Sacramentalmente, espiritualmente e ambas ao
mesmo tempo. A perfeita Comunhão Sacramental acontece quando é também espiritual, ambas se completam, porém a Comunhão
Espiritual acontece quando existe um impedimento real e o fiel de
modo humilde, arde de desejo em receber Jesus no Sacramento da
Eucaristia.
Para realizar a comunhão espiritual não se prescreve nenhuma
forma determinada, pois cada fiel pode fazê-la a seu modo. Entretanto, para que seja realizada de forma mais eficaz algumas ações
servirão de auxílio:
Primeiro é necessário fazer um ato de fé - crer firmemente que
Jesus está presente na Eucaristia; Depois realiza-se um ato de amor
— professar que O ama sobre todas as coisas; Em seguida faz-se um
ato de desejo — desejar ardentemente unir-se inteiramente a Ele e
um pedido de nunca separar-se Dele.
Santo Afonso Maria de Ligório, exorta os fiéis a praticarem a Comunhão Espiritual várias vezes ao dia, sobretudo quando se visita o
Santíssimo Sacramento. Explica bem o que é a Comunhão espiritual: “Consiste no desejo ardente de receber Jesus Sacramentalmente e
em dar-Lhe um amoroso abraço, como se já O estivesse recebido.”
São João Bosco exorta: “Se não puderdes comungar sacramentalmente, fazei pelo menos a Comunhão espiritual, que consiste num
ardente desejo de receber Jesus no vosso coração” (Celebrar a Misericórdia- Subsídio litúrgico, Paulus).
São João Paulo II em sua Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia,
no número 34 ensina que “(...) na Eucaristia, mais do que em qualquer outro sacramento, o mistério [da comunhão] é tão perfeito que
conduz ao apogeu de todos os bens: nela alcançamos Deus e Deus
une-se conosco pela união mais perfeita”.
Santa Teresa de Jesus orienta: “Quando não comungais e não
participais na missa, comungai espiritualmente, porque é muito
vantajoso. [...] Deste modo, imprime-se em vós muito do amor de
nosso Senhor”.
Recorda-nos, ainda, o Papa Francisco: "Nesta situação de pandemia, em que nos encontramos a viver mais ou menos isolados,
somos convidados a redescobrir e aprofundar o valor da comunhão
que une todos os membros da Igreja. Unidos a Cristo, não estamos
mais sós, mas formamos um único Corpo, do qual Ele é a Cabeça. É uma união que se alimenta com a oração, e também com a
comunhão espiritual à Eucaristia, uma prática muito recomendada
quando não é possível receber o Sacramento" (Oração do Ângelus,
15 de março 2020).
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III Domingo do Advento
Jo 1,6-8.19-28

O terceiro domingo do Advento, também conhecido como
“domingo da alegria” (Gaudete), traz como apelo, nesse processo de preparação para o Natal, a alegria dessa espera. Nesse
clima de discreta alegria temos a primeira leitura, que traz o
verdadeiro espírito do Advento: um tempo novo, de vida plena
e de felicidade sem fim, um tempo de salvação que Deus vai
oferecer aos “pobres”. Na primeira carta aos Tessalonicenses,
encontramos já no início, um pedido de alegria. Paulo pede-lhes que sejam uma comunidade “santa” e irrepreensível. O
Evangelho apresenta-nos João Baptista, a “voz” que prepara os
homens para acolher Jesus, a “luz” do mundo. O objetivo de
João é levar os seus interlocutores a acolher e a “conhecer” Jesus, “aquele” que o Pai enviou com uma proposta de vida definitiva e de liberdade plena para os homens.
Sentido Litúrgico
As leituras do 3º Domingo do Advento garantem-nos que
Deus tem um projeto de salvação e de vida plena para propor
aos homens e para fazê-los passar das “trevas” a “luz”.

20/12
IV Domingo do Advento
Lc 1,26-38

O projeto de vida plena de salvação aos homens anunciado no Antigo Testamento, torna-se uma realidade concreta,
com a encarnação de Jesus, através do Sim de Maria. A primeira leitura apresenta a “promessa” de Deus a Davi. Deus
anuncia, pela boca do profeta Natã, que nunca abandonará
o seu Povo e nem desistirá de conduzi-lo ao encontro da
felicidade e da realização plena. A segunda leitura chama
a esse projeto de salvação, preparado por Deus desde sempre, o “mistério”; e, sobretudo, garante que esse projeto se
manifestou, em Jesus, a todos os povos, a fim de que a humanidade inteira integre a família de Deus. O Evangelho
refere-se ao momento em que Jesus encarna na história dos
homens, a fim de lhes trazer a salvação e a vida definitiva. Mostra como a concretização do projeto de Deus só é
possível quando os homens e as mulheres que Ele chama
aceitam dizer “sim” ao projeto de Deus, acolher Jesus e
apresentá-Lo ao mundo.
Sentido litúrgico
A liturgia deste último Domingo do Advento refere-se
repetidamente ao projeto de vida plena e de salvação definitiva que Deus tem para oferecer aos homens. A “promessa” de Deus irá concretizar-se em Jesus “filho” de Davi, herdeiro definitivo do trono, integrando a humanidade inteira
a família de Deus.
Lembrete:
• Faça um breve retiro espiritual antes do Natal, silencie seu
coração, analise e veja como está a sua vida com o Senhor.

ILUSTRAÇ

Missa

A primeira leitura anuncia a che
dência de Davi, dom de Deus ao s
a guerra, o ódio, o sofrimento e in
felicidade e de paz sem fim. O Eva
promessa profética: Jesus, o “meni
ao encontro dos homens para lhes
e marginalizados — a salvação. A p
proposta que Deus quer impor pela
Deus oferece ao homem com ternu
bra-nos as razões pelas quais devem
e comprometida: porque Deus nos a
mundo não é a nossa morada perm
são passageiros; porque, comprom
devemos realizar as obras d’Ele.

Sentido Litúrgico
A liturgia desta noite fala-nos de
isso, não os deixa perdidos e aband
sofrimento e de morte, mas envia “
uma proposta de vida e de liberdad
povo que andava nas trevas.

Lembretes
• O Anúncio do Natal, conhecido t
é entoado após o Ato Penitencial
sa da Vigília, no dia 24. Para fac
co. A letra encontra-se no Diretó
Igreja no Brasil.
• Deve-se entoar solene o Hino do
Advento e tão esperado na Noite
cados, manifestando a alegria da
não substituir o Hino do Glória d
tempo natalino.

elebrar!

Comissão Arquidiocesana de Liturgia

da Noite de Natal
Lc 2,1-14

egada de “um menino”, da descenseu Povo; esse “menino” eliminará
naugurará uma era de alegria, de
angelho apresenta a realização da
ino de Belém”, é o Deus que vem
oferecer — sobretudo aos pobres
proposta que Ele traz não será uma
a força; mas será uma proposta que
ura e amor. A segunda leitura lemmos viver uma vida cristã autêntica
ama verdadeiramente; porque este
manente e os valores deste mundo
metidos e identificados com Cristo,

um Deus que ama os homens; por
donados a percorrer caminhos de
“um menino” para lhes apresentar
de. Esse menino será “a luz” para o

também como canto das Kalendas,
e antes do Hino do Glória na Miscilitar, entoa-se com tom salmódiório Litúrgico e da organização da

o Glória, omitido durante todo o
de Natal. Os sinos deverão ser tofesta que celebramos. Cuidar para
da liturgia por cantos similares do

Liturgia
Padre Daniel Fernandes
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A primeira leitura anuncia a chegada do Deus libertador. Ele
é o rei que traz a paz e a salvação, proporcionando ao seu Povo
uma era de felicidade sem fim. O profeta convida, pois, a substituir a tristeza pela alegria, o desalento pela esperança. A segunda
leitura apresenta, em traços largos, o plano salvador de Deus.
Insiste, sobretudo, que esse projeto alcança o seu ponto mais alto
com o envio de Jesus, a “Palavra” de Deus que os homens devem
escutar e acolher. O Evangelho desenvolve o tema esboçado na
segunda leitura e apresenta a “Palavra” viva de Deus, tornada
pessoa em Jesus. Sugere que a missão do Filho/ “Palavra” é completar a criação primeira, eliminando tudo aquilo que se opõe
à vida e criando condições para que nasça o Homem Novo, o
homem da vida em plenitude, o homem que vive uma relação
filial com Deus.
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37

Jesus Cristo, o Pão da Palavra

Missa do Dia de Natal
Jo 1,1-18

ÇÃO: PADRE BRUNO ANDRADE
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Sentido Litúrgico
A liturgia deste dia convida-nos a contemplar o amor de Deus,
manifestado na encarnação de Jesus… Ele é a “Palavra” que se
fez pessoa e veio habitar no meio de nós, a fim de nos oferecer a
vida em plenitude e nos elevar à dignidade de “filhos de Deus”.

27/12

Sag�ada Família
Lc 2,22-40

A liturgia deste domingo nos apresenta a família de Jesus como modelo de família para a humanidade e as atitudes que toda família deve ter, “o amor recíproco.” Esta família que escuta a Palavra de Deus, que procura concretizá-la
na vida e que consagra a Deus a vida dos seus membros.
É à luz do mistério pascal que Lucas constrói o relato desse Evangelho que nos coloca diante da Sagrada Família de
Nazaré apresentando Jesus no Templo de Jerusalém. Eles
são acolhidos por Simeão, que esperava pela consolação do
povo sofrido de Israel, e pela profetiza Ana, que esperava a
libertação de Jerusalém. Ambos são capazes de reconhecer
os sinais de Deus, reconheceram o messias e o futuro reservado a ele e a humanidade. Somos chamados a perceber os
sinais de Deus, consagrando-nos a Ele e testemunhando a
sua presença libertadora no meio dos homens.
Sentido litúrgico
Hoje celebramos a festa da solenidade da Sagrada Família, as leituras nos revelam o modelo de família que vive
“em Cristo”. A cena da apresentação de Jesus no Templo de
Jerusalém nos leva a refletir quem é o Messias, qual é a sua
missão no mundo e como podemos nos consagrar a Deus.
Lembrete
• Não fazer da celebração deste dia uma missa temática só
sobre a família, não esquecer que a Festa da Sagrada Família é uma festa natalina.

Estamos experimentando um tempo singular em nossas vidas, distante
das pessoas, dos nossos afazeres e tarefas, distante também das celebrações
dos sacramentos e orações comunitárias. Aquele elemento central da vivência litúrgica pós conciliar, a participação ativa dos fiéis, parece ter cessado.
Tudo isso porque somos convidados a cumprir o mandamento do amor doação que Jesus mesmo experimentou e nos ensinou: “Ninguém tem maior
amor do que aquele que dá a própria vida por seus amigos” (Jo 15,13). Estamos doando nossa vida ao irmão quando mesmo querendo ir ao seu encontro para partilhar a vida ficamos em casa; mesmo querendo participar
da Sagrada Eucaristia, a experimentamos de forma diferente para proteger
nossos irmãos. Enfim, nossa doação da vida, tem sido nossa privação.
Diante desta realidade, dois sentimentos podem surgir em nosso coração:
de saudade/angústia/necessidade dos momentos celebrativos e, principalmente da comunhão sacramental; de esperança e redescoberta de preciosidades da fé cristã que pelo corre-corre da vida por ventura nos esquecemos.
A saudade é sinal de que sentimos falta do calor da comunidade celebrativa,
a angústia pode nos fazer paralisar diante do momento que vivemos e a necessidade pode nos fechar os olhos às diversas possibilidades que nos abrem.
Por isso, nosso desejo neste texto é fortalecermos a esperança e iluminarmos
a nossa caminhada redescobrindo a beleza do pão que é a Palavra com a qual
o Senhor alimenta seu povo desde a Criação.
A Constituição Dogmática Dei Verbum sobre a Revelação Divina (DV)
do Concílio Vaticano II nos ensina: “Aprouve a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério de sua vontade
(...). Esta ‘economia’ da Revelação executa-se por meio de ações e palavras
intimamente relacionadas entre si...” (DV 2). Em outras palavras, Deus se
revela a nós como ele é e também sua vontade para que sejamos seus amigos
e essa revelação se dá a partir de gestos (ações) e palavras. Deste princípio
da revelação divina a Liturgia da Igreja retirou inspiração, desde os tempos
apostólicos, para organizar as celebrações dos sacramentos: Deus age em
nosso favor por gestos e palavras. Os gestos são marcados claramente pelo
que chamamos de Liturgia sacramental. Na Santa Missa, por exemplo, os
“gestos” de Jesus, realizado por aquele que age na pessoa do Cristo Cabeça,
ou seja, o ministro ordenado (sacerdote e bispo), de tomar o pão, dar graças,
partir e entregar os discípulos, tornam permanente na vida da Igreja o mistério pascal de Cristo. As palavras, além daquelas presente na liturgia sacramental, são visivelmente apresentadas pela Liturgia da Palavra que sempre
precede a Liturgia sacramental.
Do mesmo Concílio temos a Constituição Sacrosanctum Concilium (SC)
que nos orienta a necessidade da união destes dois momentos: “Nas celebrações litúrgicas seja mais abundante, variada e bem adaptada a leitura da
Sagrada Escritura” (SC 35) e ainda “As duas partes que se compõem de certa
forma a missa, isto é, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, estão estritamente unidas, que formam um só ato de culto” (SC 56), isto porque Deus nos
alimenta pelo seu Filho que é ao mesmo tempo Pão Vivo descido do Céu, a
Eucaristia, e Palavra Eterna do Pai que se fez carne e habitou entre nós, como
recorda São João: “E a Palavra se fez carne e veio morar entre nós” (Jo 1,14).
De fato estamos privados nestes tempos de receber a Sagrada Comunhão
Eucarísitca, mas temos a oportunidade e devemos nos fortalecer alimentando-nos sempre mais do Cristo Palavra. Em nossas casas, somos convidados
em família ou de forma individual a saborear com alegria esta Palavra de
Vida, que quando colocada em prática é rocha firme a nos sustentar nas adversidades da vida (Cf. Mt 7,24-27).
Para nos acender o amor a Sagrada Escritura e nos ajudar a crescer em
intimidade com ela, o Papa Bento XVI, na Exortação apostólica pós sinodal
Verbum Domini (VD), nos convida a redescobrirmos em nossa vida o papel fundamental da Leitura Orante desta mesma Palavra (Cf. VD 86). Nesta
exortação ele nos apresenta os pontos principais da experiência da Leitura
Orante: a leitura profunda e silenciosa do texto bíblico buscando em primeiro lugar entender o que ele quer dizer a comunidade de fé que o escreveu, a
meditação, ou seja, entender o que Deus quer me dizer a partir daquilo que
acabei de rezar (é o momento de deixar a Palavra falar em meu coração), a
oração, momento de conversar com Deus a partir daquilo que ele me falou
— um diálogo entre amigos — e, por fim a contemplação: momento que confrontamos nossa vida à palavra do Senhor e fazemos o propósito de corrigir
aquilo que precisa ser corrigido e fortalecer aquilo que deve ser fortalecido.
(Cf. VD 87)
Aproveitemos, portanto estes tempos para crescermos em amizade com
a Palavra de Deus, façamos a experiência dos discípulos que antes de serem
enviados em missão se colocaram ao lado do Mestre Jesus para ouvirem seus
ensinamentos e crescerem na configuração de vida com ele, para que, vencido este momento em nossas vidas, nos tornemos verdadeiros missionários
da Boa Nova do Senhor.
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Opinião

Ano Laudato Si
Côn. Lauro Sérgio V. Barbosa

Pároco da Paróquia Nossa
Senhora de Fátima, Viçosa, MG

Celebramos de 16 a
24 de maio de 2020 a
Semana Laudato si’, comemorando os 5 anos
da publicação da Encíclica Laudato si’ do Papa
Francisco. A Laudato
si’ foi publicada no dia
24 de maio de 2015. A
partir de 24 de maio de
2020, demos início ao
Ano Laudato si’. Trata-se da última Encíclica
Social do Magistério da
Igreja e um marco na
Doutrina Social da Igreja, com a proposta de
uma ecologia integral.
O Papa, que assumiu o
nome de Francisco, inspirado em São Francisco
de Assis, apresenta como
título da sua Encíclica o
início do Cântico das
Criaturas de São Francisco de Assis: “Louvado
sejas meu Senhor”. Não

é simplesmente uma espécie de encíclica verde,
mas aponta para a interligação entre os problemas sociais e os problemas ambientais. No
dizer do Papa Francisco
estamos diante de uma
verdadeira crise socioambiental e precisamos
cuidar de nossa “Casa
Comum”. Um dos desdobramentos da Laudato si’ foi a convocação do
Sínodo dos Bispos para
a Amazônia pelo Papa
Francisco, anunciado em
2017 e realizado em outubro de 2019 em Roma.
A crise climática
mundial, o desmatamento acelerado da Amazônia, a violência contra os
povos indígenas, a atual
pandemia da COVID –
19, afetando a saúde das
pessoas e comunidades,
com consequências econômicas e sociais graves,
tornam ainda mais atual

e profética a extraordinária Encíclica Laudato
si’. A Laudato si’ ouviu
a ciência, ouviu as colocações anteriores de
papas, de bispos, do Patriarca Bartolomeu da
Igreja Ortodoxa, a espiritualidade de São Francisco de Assis, e propõe
uma meditação e reflexão a partir da tradição
judaico-cristã expressa
nas Sagradas Escrituras,
considerando as raízes
da situação atual, o lugar do ser humano no
mundo, apontando linhas de diálogo e ação
desde o plano pessoal
até a política internacional. O Papa Francisco propõe um caminho
que passa pela educação
e a espiritualidade. Defende uma conversão
ecológica e a busca de
um desenvolvimento
sustentável e integral, a
fim de proteger a nossa

“Casa Comum”. Para o
Papa Francisco “o mundo é algo mais do que
um problema a resolver;
é um mistério gozoso
que contemplamos na
alegria e no louvor” (LS
12). Portanto, convida a
um novo estilo de vida.
Ao longo do Ano
Laudato si’ somos convidados a aprofundar
no conhecimento e
aplicação da magistral
Encíclica Laudato si’,
percebendo melhor a
origem comum de todas
as coisas em Deus e a
nossa responsabilidade
de cuidadores da “Casa
Comum” e promotores
da valorização da dignidade do ser humano
criado à imagem e semelhança de Deus (Gn
1,26-27). Lembrando-nos de que “toda a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos
de Deus” (Rm 8,19).

A Diaconia na Igreja e a
sacramentalidade do serviço
Diác. Róbson Adriano

Presidente da Comissão
Arquidiocesana de Diáconos

Revigorada pelos ares
conciliares, a Igreja redescobriu o valor ministerial da diaconia como
expressão, por excelência, de uma Igreja toda
ela ministerial. Constituída por homens e mulheres de todas as raças
e línguas, batizados no
nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, a
Igreja assumia o serviço
como autêntica expressão de amor e instrumento privilegiado para
a construção do Reino
de Deus. Recuperava,
assim, antiquíssima prática que encontrava em
Jesus o seu fundamento.
Ele próprio nos indicou
explicitamente sua condição pelo ato mesmo
de servir: “Eu vim para
servir, não para ser servido!!” (Mateus 20, 28)
Não se trata, pois, de

uma decisão subjetiva de
cada cristão ou um mero
ato da vontade, como se
estivesse em questão servir ou não servir. Trata-se de um imperativo
cristão; de um proceder
em relação aos outros,
sobretudo aos mais pobres e necessitados, os
excluídos da sociedade,
que constitui um dos
bens espirituais mais sagrados que Cristo nos
confiou: servir como expressão de amor!
Assim, presente em
toda Igreja, uma vez que
todos os cristãoS são
configurados em Cristo
pelo batismo, com mais
propriedade tal imperativo do serviço se impõe
aos ministros ordenados
que compondo a hierarquia clerical são convocados a apresentarem-se
como um dom-de-si ao
cuidado e socorro das
necessidades do povo
de Deus. Dessa forma,
como o batismo, o sa-

cramento da iniciação
cristã, insere o cristão
na dinâmica Eclesial,
a ordenação (diaconal,
presbiteral e episcopal)
insere o ordenado na dinâmica do servir de forma sacramentalmente
ordenada.
Na icônica cena de
lava pés (João 13, 1-17)
Jesus, depois de tirar o
manto, atou uma toalha
à cintura (à modo de um
avental pois depois deu-se a si mesmo como alimento as seus) lavou os
pés de seus discípulos e
depois de colocar o manto proclamou: “Vocês
me chamam de Mestre
e Senhor, e dizem bem,
pois EU SOU! Portanto,
se eu assim o fiz, façam
vocês também o mesmo.
Dei-vos um exemplo a
fim de que, assim como
eu faço, vocês também o
façam”! Detalhe: o relato do Evangelho não diz
que o Senhor retirou da
cintura sua toalha, seu

avental. Há nesta não referência uma evangélica
intencionalidade: neste
instante, em nome do
EU SOU, Jesus “sacramentalizou” o serviço
como o sinal permanente da doação de si à
edificação do seu Reino
de justiça, paz e amor. E
assinou posteriormente este testamento, não
com as letras da Lei, mas
com seu sangue na cruz,
na entrega total da vida
doada como máxima
expressão de quem ama
e é fiel ao Pai, amando
e sendo fiel aos pobres
e marginalizados. Dessa
forma, todo cristão que,
não renunciando a cruz,
perfaz o caminho do discipulado pelo serviço, é
sinal visível da promessa
feita por Cristo de estar
conosco todos os dias
até o final dos tempos.
Pelo serviço, tornamo-nos alimento de esperança a quem tem fome
do Reino de Deus.

O retorno das
celebrações
Pe. Luiz Faustino dos Santos
Granada, Abre Campo MG

“Alegrei-me quando me disseram:
‘vamos à casa de Javé! (Sl 122/121.1)’”
Com relação à quarentena por causa da pandemia do coronavírus, além
dos pesares por causa da Covid-19, no
sentido religioso tivemos uma alegria
e uma tristeza. A alegria por saber que
muita gente sentiu falta da assembleia
reunida como “família de Deus”; sentiu
falta da escuta, de forma solene, da Palavra de Deus (cf. Js 24; Ne 8), e sentiu
falta da Sagrada Eucaristia. Que bom
que gostamos de celebrar, tornar célebre o sacrifício de Jesus de Nazaré. Por
outro lado, sentimos muita tristeza, ao
percebermos que temos mais católicos
devotos do templo, do que devotos de
Deus. Corremos o risco de nos encantarmos com o templo e desviarmos o
olhar de Jesus, o Senhor do templo.
Corremos o risco de nunca aprendermos a cultivar a fé, sem um templo.
Corremos o risco de estarmos completamente enganados quanto a direção
que a fé nos aponta. Dizia Jesus à samaritana: “Mulher, acredite em mim. Está
chegando a hora, em que não adorarão
o Pai, nem sobre esta montanha e nem
em Jerusalém (...). Mas está chegando a
hora, e é agora, em que os verdadeiros
adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade. Porque são estes os adoradores que o Pai procura” (Jo 4,21.23).
A Palavra de Deus nos lembra o
dever dos pais e avós na educação religiosa dos filhos e netos (Dt 6,2; 2Tm
3,14-17. 1,5). O Plano Arquidiocesano
de Catequese deixa bem claro que o
dever de iniciar os filhos na fé é de seus
pais. “Igreja doméstica” deveria deixar
de ser um termo simpático que aparece nas homilias e no magistério escrito
da Igreja, para ser uma realidade. Nessa quarentena, foi decepcionante ver o
desespero de alguns, que queriam igreja aberta e o Padre celebrando Missa.
(Cuidado! Judas, logo após a primeira
missa, traiu Jesus: Lc 22,21-22).
Deus nos livre de uma fé presa em
um belo templo. Deus não mora em
casa feita por mãos humanas (At 7,48;
17,24). Mas, estará sempre presente
nas casas que o acolhem (cf. Lc 10,5;
19,5 Mt 9,10; Mc 1,19; Jo 11,14-15).
Poucas vezes Jesus foi ao templo, pois
estava muito ocupado com os Templos
onde Deus quer morar: o coração de
cada pessoa.
Não tenho nada contra o templo,
mas tenho muito a dizer a alguns frequentadores do templo. Agradeço a
Deus porque o Papa Francisco o está
dizendo.
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REPRODUÇÃO

A

Família

diante dos desafios
da
ideologia
de gênero

Mons. Luiz Antônio Reis Costa
Vigário Geral da Arquidiocese

Tema polêmico, mas inevitável
é a ideologia de gênero e a sua incidência sobre as questões referentes
à família, sociedade e religião. A
complexidade do tema e o pequeno
espaço de um mero artigo de índole
pastoral limitam grandemente esta
reflexão que não pretende esgotar o
assunto. O termo “gênero” surgiu
no ambiente das ciências humanas
e sociais e foi usado, num primeiro
momento, para criar o conceito de
“sexo social”, ou seja, o conjunto de
comportamentos que caracterizam
em cada época, cultura e sociedade o
que é tido como masculino e feminino. Concretamente o que se desejava
identificar eram as diferenças entre
homem e mulher para além da clara
configuração biológica que — já por
natureza — neles existe.
Todo conceito paga tributo ao seu
contexto de nascimento. O conceito
de gênero nasceu num contexto de
feminismo militante onde o forte
questionamento ao machismo era
inegável. A filósofa Simone de Beauvoir (1908–1986) ensinou que não se
nasce mulher, mas se torna mulher;
não se nasce homem, mas se torna
homem. A frase impactante traz consigo uma afirmação que para a maioria soou chocante e absurda: o fato de

"

ser homem ou mulher não depende
da natureza, mas da construção sociocultural que pessoas e sociedades
criam para a sua identidade. Ou seja,
cada pessoa pode livremente escolher
o seu gênero sem se determinar pela
constituição física e biológica que lhe
foi dada pela natureza. Por sua vez,
o Estado deve não só amparar, mas
até mesmo promover essa nova postura. Os partidos políticos devem se
alinhar dentro desses novos valores e
a sintonia com a ideologia de gênero
pautará muito da direção dos movimentos sociais e políticos. A consolidação de tais discursos e práticas de
gênero se dá por meio da elaboração
de uma nova legislação e uma nova
educação. Por essa razão, tribunais
e escolas são elementos chaves nesse
processo. Começa-se pelo combate
aos desmandos do machismo, mas o
termo final é a reinvenção não só de
toda a sociedade, mas do próprio ser
humano.
A ideologia de gênero é insustentável diante da própria realidade. Não
é possível negar o fato biológico sem
produzir uma tremenda violência
contra a vida e a verdade e, evidentemente, contra pessoas concretas.
Ainda que seja esta uma postura politicamente correta “por fora”, é autoritária e despótica desde dentro. Basta ver como são rotulados os que minimamente ousem criticar tal ideolo-

gia. Assim é interessante considerar
o que o Papa Francisco tem dito a
respeito desse tema ao longo do seu
pontificado: "É necessário ter apreço
pelo próprio corpo na sua feminilidade ou masculinidade, para se poder
reconhecer a si mesmo no encontro
com o outro que é diferente. Assim,
é possível aceitar com alegria o dom
específico do outro ou da outra, obra
de Deus criador, e enriquecer-se mutuamente. Portanto, não é salutar um
comportamento que pretenda cancelar a diferença sexual, porque já não
sabe confrontar-se com ela” (Encíclica Laudato Sì, n. 155).
E questiona o Papa: "Pergunto-me
se a chamada teoria de gênero não é
também expressão de uma frustração e resignação, que visa cancelar a
diferença sexual porque já não sabe
confrontar-se com ela. Sim, corremos o risco de dar um passo atrás.
Com efeito, a remoção da diferença
é o problema, não a solução” (Audiência Geral, 15/4/2015). E ainda
mais enfático: "Contava-me um pai
francês que, à mesa, estavam a falar
com os filhos — ele católico, a esposa católica, os filhos católicos, descomprometidos mas católicos — e
perguntou ao filho de dez anos: “E
você, o que quer ser quando crescer?” — “Menina”, respondeu ele. E
então o pai deu-se conta de que, nos
livros escolares, se ensinava a teoria

É necessário ter apreço pelo próprio corpo na sua feminilidade ou masculinidade, para se poder reconhecer a si mesmo no encontro com o outro que é
diferente. Assim, é possível aceitar com alegria o dom especíﬁco do outro ou da
outra, obra de Deus criador, e enriquecer-se mutuamente".

de gênero. Ora isto é contra as coisas
naturais. Uma coisa é que a pessoa
tenha esta tendência, esta opção, e há
também aqueles que mudam de sexo;
e outra coisa é ministrar o ensino
nas escolas nesta linha, para mudar
a mentalidade. A isto chamo-lhe ‘colonizações ideológicas’ "(Conferência de imprensa, 2/102016). "Hoje às
crianças – às crianças!—, na escola,
ensina-se isto: o sexo, cada um pode
escolhê-lo. E porque ensinam isto?
Porque os livros são os das pessoas e
instituições que te dão dinheiro. São
as colonizações ideológicas, apoiadas
mesmo por países muito influentes.
E isto é terrível. Em conversa com o
Papa Bento — que está bem e tem um
pensamento claro — dizia-me ele:
“Santidade, esta é a época do pecado
contra Deus Criador”. É inteligente! Deus criou o homem e a mulher;
Deus criou o mundo assim, assim e
assim; e nós estamos a fazer o contrário (Encontros com os bispos poloneses, 27/7/2016).

Para Refletir
com seu grupo ou
equipe pastoral

1. Nossos grupos e comunidades eclesiais têm conhecimento sobre o que
é a ideologia de gênero?
Sobre qual é a posição da
Igreja sobre esse tema?
2. Qual a importância da
mobilização política e cidadã diante dessa questão?
O que podemos fazer concretamente?
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"Isabel Cristina soube ser católica e defender
os valores da Igreja", disse Dom Airton

Pe. Edmar José da Silva
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

Estamos celebrando o ano Arquidiocesano da família. Esta prioridade pastoral está sendo assumida não somente
pela Pastoral Familiar, mas por todos as
dimensões, pastorais, movimentos, instâncias e organismos da nossa Arquidiocese. A família tem sido o horizonte
da ação pastoral- evangelizadora neste
ano tão desafiador.
Dentro do calendário pastoral de
2020, estava programada para setembro a 28ª Assembleia Arquidiocesana
de Pastoral, ocasião em que seria aprovado o novo Projeto Arquidiocesano
de Evangelização (PAE) contendo as
prioridades pastorais para o próximo
quadriênio. Porém, com a eclosão da
pandemia da Covid 19, o calendário
não pode ser cumprido. A equipe constituída em fevereiro, responsável pela
elaboração do novo PAE, já está terminando a construção do texto que será
estudado, discutido, avaliado e aprovado no próximo ano. Diante disso,
nas duas últimas reuniões virtuais do
Conselho Arquidiocesano de Pastoral,
um questionamento se impôs: “qual
será a prioridade pastoral para o ano de
2021?”.
O Conselho Arquidiocesano de Pastoral (CAP), ciente de que as prioridades pastorais-evangelizadoras devem
refletir as necessidades que brotam dos
desafios do momento presente, acolheu
a sugestão para que fosse elaborada
uma carta-consulta a ser enviada às diversas instâncias e agentes de pastoral
e movimento da Arquidiocese para colher sugestões a respeito dos desafios
mais urgentes que devem ser contemplados nas prioridades pastorais de
2021. O objetivo é reunir estes desafios
apresentados e, a partir deles, discutir e
definir na próxima reunião do CAP, dia
21 de novembro, qual a prioridade pastoral que assumiremos para o próximo
ano. O desejo é ouvir a todos os envolvidos no processo de evangelização na
Arquidiocese.
Diante deste novo cenário da pandemia, tivemos que reinventar o nosso
modo de organizar a vida pastoral da
Arquidiocese. Conto com a preciosa
colaboração de todos.

REPRODUÇÃO

“Isabel Cristina soube ser católica e defender os valores da
Igreja, que ela sempre anunciou
e morreu por causa disso”, disse
o arcebispo de Mariana, Dom
Airton José dos Santos, na celebração em ação de graças pelo
reconhecimento do martírio da
Serva de Deus Isabel Cristina, no
dia 31 de outubro, no Santuário
de Nossa Senhora da Piedade,
em Barbacena, igreja onde ela foi
sepultada.
A celebração também contou
com a presença do bispo de Juiz
de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, e do bispo de São João Del
Rei, Dom José Eudes, padres da
arquidiocese e familiares da serva de Deus.
“Hoje, rendemos graças a Deus
pelo Santo Papa, o Papa Francisco, que reconheceu o martírio da
nossa serva de Deus Isabel Cristina. Reconhecer o martírio para
a Igreja significa um gesto muito corajoso do Santo Padre. Esse
gesto de reconhecer o martírio libera para o caminha da santidade. O caminho da santidade não
é para a glória da pessoa, porque
a pessoa já está junto de Deus,
não é uma glória vaidosa, mas
é para o bem do povo de Deus”,
disse o arcebispo.
Dom Airton também sublinhou que Deus apresenta homens e mulheres, santos e san-

tas, que no seu tempo e na sua
circunstância sabem ser cristãos.
Ele também pontuou que a arquidiocese aguarda com alegria
a data da beatificação. “Vamos
esperar com muita alegria e esperança o dia que ela será beatificada. Queremos agradecer muito
a Deus por essa irmã, a serva de
Deus Isabel Cristina”, afirmou.
No final da celebração, monsenhor Danival Milagres, pároco
anfitrião, agradeceu a presença de Dom Airton, dos bispos e
padres presentes. As relíquias da
serva de Deus foram levadas até
o túmulo dela, que fica no santuário.
Reconhecimento do martírio
O Papa Francisco reconheceu
o martírio da Serva de Deus Isabel Cristina, leiga de Barbacena
(MG), assassinada em 1° de setembro de 1982. A informação
foi divulgada pela Santa Sé nesta
quarta-feira, 28. O decreto com
o reconhecimento papal foi autorizado após o Papa receber em
audiência, no dia 27 de outubro,
o prefeito da Congregação das
Causas dos Santos, Dom Marcello Semeraro.
Serva de Deus Isabel Cristina
Isabel Cristina era uma jovem
que tinha uma vida de oração, estudava, namorava e sonhava em

ser pediatra para ajudar crianças carentes. Em julho de 1982,
mudou-se para Juiz de Fora para
fazer curso pré-vestibular, queria
cursar Medicina. Em setembro
do mesmo ano, foi atacada por
um homem que foi montar um
guarda-roupa no apartamento
para onde ela havia se mudado
com seu irmão, Paulo Roberto.
O homem tentou violentá-la
e, como ela resistiu, ele a atacou
com uma cadeirada na cabeça,
amarrou, amordaçou, rasgou
suas roupas e lhe deu 15 facadas,
um crime cruel que teve grande
repercussão.
Processo de beatificação
O processo de beatificação de
Isabel Cristina foi aberto no dia
26 de janeiro de 2001, em Barbacena, ocasião em que ela recebeu
do Vaticano o título de Serva de
Deus. Foram oito anos de trabalho, entre coleta de depoimentos
e documentos, além da digitação
e tradução para o italiano.
A fase diocesana do processo
terminou em 2009. Seus restos
mortais foram levados para o
Santuário da Piedade, pelo fato
dela ter sido batizada e ter recebido a primeira Comunhão
na Matriz da Piedade, além da
ligação afetiva de seus pais com
a paróquia e até mesmo para facilitar a visitação.
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Dia do Seminário é celebrado em Mariana
Em comunhão com os 270 anos do
Seminário de Mariana, o Dia do Seminário, data em que a Igreja celebra
a memória de São Carlos Borromeu,
foi festejado no dia 4 de novembro,
em Mariana. Uma missa, presidida pelo arcebispo de Mariana, Dom
Airton José dos Santos, e concelebrada pelo bispo de São João Del Rei,
Dom José Eudes, pelo bispo auxiliar
de Belo Horizonte, Dom Geovane
Luiz da Silva, pelo bispo de Almenara, Dom Jose Carlos Cabral, e os
padres formadores, marcou a data.
A celebração também contou com a
presença dos seminaristas.
Segundo Dom Airton, celebrar São

Carlos Borromeu é muito importante. “Ele que começou os seminários
para fazer homens novos. Quando
começou os seminários, ele pensou
no discernimento vocacional dos jovens. Essa criação deu a oportunidade para muitos jovens pobres, desamparados a fazerem um caminho junto
ao conhecimento”, disse.
No final da celebração, Dom Airton fez a leitura da nomeação de padre Valter Magno de Carvalho como
bispo titular de Giufi e auxiliar na
arquidiocese de São Salvador (BA). A
ordenação de padre Valter será no dia
23 de janeiro de 2021, às 10h, na basílica são José, em Barbacena.
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BRUNA SUDÁRIO

Os cinco anos de luta das famílias atingidas foram lembrados em missa
“Estamos aqui reunidos para lembrá-los e não deixar para trás o que
aconteceu”, ressaltou o arcebispo de
Mariana, Dom Airton José dos Santos,
na celebração em memória aos cinco
anos do rompimento da barragem de
Fundão, no dia 5 de novembro. A missa foi celebrada no Santuário de Nossa Senhora do Carmo e contou com a
presença dos padres de Mariana, do
governador Romeu Zema, do prefeito
de Mariana, Duarte Júnior, e das famílias atingidas.
“Estamos reunidos para lembrar
do evento que há cinco anos marcou a
vida de muita gente, e continua a mar-

car. Não podemos deixar esse fato na
história. Estamos aqui para lembrar
tudo o que foi vivido e colocar nas
mãos de Deus aquilo que somos, temos e vivemos, para ganharmos força,
força para continuarmos na luta diária”, acrescentou Dom Airton.
No final da celebração, a representante dos atingidos, Rosilene Gonçalves da Silva, relatou sobre a dor vivida pelas famílias nesses cinco anos.
“Hoje completa cinco anos de Dor.
Dor que transpassa o nosso coração.
Estamos morrendo aos poucos, com
uma dor sem igual. Mas vamos renascer”, disse.

LARISSA GONÇALVES

SEMINÁRIO SÃO JOSÉ

No dia de Finados, seminaristas
participam de campanha de plantio
de árvores da CNBB
Em comunhão com a campanha “É
tempo de cuidar da saudade e da Casa
Comum”, lançada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) por
ocasião do Dia de Finados, os seminaristas da Filosofia e da Teologia plantaram mudas no dia 2 de novembro.
A iniciativa, realizada em todo
país, teve como objetivo plantar uma
árvore em homenagem aos que faleceram, especialmente os vitimados pela

pandemia da Covid-19. “Realizamos
um momento de oração no qual rezamos pelas vítimas da pandemia, pelos
nossos entes queridos e também por
aqueles que estão sofrendo na vivência
da dor do luto, bem como pedindo a
graça de valorizar a vida e cuidar da
nossa casa comum como sinal de esperança”, explicou o diretor da Etapa
do Discipulado, padre Euder Canuto
Monteiro.

Missa da Unidade reúne o clero
de Mariana pela primeira vez
após a pandemia
Em clima de fé, o clero da Arquidiocese de Mariana esteve reunido pela primeira vez, após o começo da pandemia da Covid-19,
no dia 3 de outubro, na igreja de
Nossa Senhora Aparecida, em Mariana, para participar da Missa do
Crisma e da Unidade. A celebração
foi presidida pelo arcebispo de Mariana, Dom Airton José dos Santos.
Na celebração, Dom Airton
lembrou que nessa celebração o

clero da arquidiocese, se encontra
para meditar a palavra de Deus e
renovar os compromissos assumidos no dia da ordenação. Depois da
homilia, foi realizada a renovação
dos votos sacerdotais pelos padres
presentes e a consagração do santo
Crisma e benção dos outros óleos,
que serão utilizados durante o ano
nas celebrações de batismo, crisma
e sacramento da unção dos enfermos.

BRUNA SUDÁRIO

Arte, cultura e fé
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Mariana,
uma diocese das vocações episcopais

FOTOS: ARUIVO PESSOAL
FOTOS: BRUNA SUDÁRIO

Em sua história, Mariana já ordenou mais de 50 bispos para servir o Reino de Deus

Com seus quase 300 anos
de história e evangelização,
a arquidiocese de Mariana
também carrega uma extensa lista de ordenações episcopais. Essa Igreja particular
sempre foi um berço de vocações.
“Ser filho da Arquidiocese de Mariana é para mim
motivo de muita alegria e
responsabilidade.
Alegria
por ter tido a oportunidade de conviver com pessoas
extraordinárias que pautaram e que continuam pautando suas vidas para levar
a Boa Nova de Jesus Cristo
em todos os cantos e lugares.
Responsabilidade porque a
Arquidiocese de Mariana
vem servindo de exemplo no
trabalho de evangelização
sobretudo junto aos pobres
e mais necessitados, seja no
âmbito espiritual como no
material”, afirmou Dom José
Eudes Campos
Muito antes do bispo de

São João del-Rei ser ordenado, a Igreja primaz de Minas
já estava ordenando bispos
desde 1863. O primeiro arcebispo de Mariana, Dom Silvério Gomes Pimenta, também foi filho dessa terra e foi
ordenado em 1890. Depois
dele, essa Igreja particular
ordenou mais de 50 bispos e
se prepara para ordenar o
próximo, em janeiro de 2021.
Para os bispos filhos de
Mariana, o exercício do ministério presbiteral e a convivência com o clero só fortaleceram o exercício Ministério
Episcopal deles. “A experiência como representante dos
Presbíteros por duas vezes,
muito me ajudou na oportunidade de estar mais perto dos irmãos presbíteros. A
ajuda como diretor espiritual
nos seminários, muito me
enriqueceu no convívio com
os seminaristas, podendo
ajudá-los no discernimento
vocacional. As grandes lições

de vida deixadas pelo Servo
de Deus Dom Luciano, muito me ajudam na minha caminhada Episcopal. As oportunidades de participar com
Dom Geraldo Lyrio nas reuniões dos nossos conselhos
foram momentos enriquecedores e de aprendizagem”,
ressaltou Dom José Eudes.
Segundo o bispo auxiliar
de Belo Horizonte, Dom
Geovane Luís da Silva, ser
Bispo filho desta Arquidiocese significa levar à mais alta
meta o que aprendeu junto
aos seus irmãos leigos(as),
religiosos(as), diáconos e
presbíteros durante o pastoreio do Servo de Deus, Dom
Luciano e do seu amável sucessor, Dom Geraldo Lyrio
Rocha.
“Carrego comigo o sonho
de uma Igreja Samaritana
que se desvela no cuidado a
cada pessoa, especialmente
os mais pobres e sofredores.
Uma Igreja que se dedique

verdadeiramente a curar os
feridos. Acredito numa Igreja Sinodal, capaz de ressoar
a sinfonia da comunhão no
respeito às diferenças, onde
as pessoas batizadas e os
ministros ordenados, através dos diversos Conselhos,
atuem em vista do fortalecimento e criação de comunidades eclesiais missionárias.
Desejo uma Igreja em constante diálogo com a cultura
do povo, capaz de promovê-la para anunciar o Evangelho e garantir a dignidade e
cidadania de cada ser humano”, disse Dom Geovane.
O Seminário de Mariana
Com seus 270 anos, no
Seminário de Mariana já estudaram 53 bispos e centenas
de padres.
“Venerável
instituição
destinada à formação dos futuros presbíteros desta Igreja
Particular, comemorando
270 anos de fundação, sem-

pre se empenhou através da
equipe de formadores, no
processo de acolhida, acompanhamento, integração e
discernimento dos jovens
vocacionados”, disse Dom
Geovane.
Ele destacou que o senso de pertença e o amor à
Arquidiocese, tão característicos do presbitério marianense, é sinal inequívoco
da qualidade da formação
oferecida ao clero. “Posso dizer que o estudo filósofico e
teológico ali oferecido reflete
nitidamente as diretrizes da
Santa Sé e da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil. Uma formação atualizada
e profunda, capaz de projetar o jovem para o diálogo
com a cultura moderna, ancorada na realidade da vida,
com feição pastoral e espírito
missionário. Sou devedor de
tudo o que recebi dos irmãos
e formadores do Seminário
São José”, finalizou.

