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O cuidado
com a vida ameaçada
“O cuidado com a vida ameaçada'' e “reflexão sobre o processo de evangelização após o período da pandemia” serão as
prioridades pastorais da arquidiocese para 2021. Junto com
to base do novo Projeto Arquidiocesano de Pastoral (PAE).
p. 4 e 5
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Editorial
Prezado (a) leitor(a), chega até você mais
uma edição do nosso Jornal Pastoral. Esta edição compreende o mês de dezembro e janeiro
e vem recheada de grandes matérias para você
e os membros das pastorais de sua paróquia
poderem aprofundar no conhecimento e no
crescimento da fé.
A matéria da capa desta edição nos fala das
prioridades da Arquidiocese de Mariana para
o ano de 2021: “O cuidado com a vida ameaçada” e o “Processo de evangelização pós pandemia” quem nos ajuda a entender melhor estas
prioridades é o coordenador de Pastoral de
nossa Arquidiocese, Pe. Edmar José da Silva.
Junto a esta explanação você poderá compreender um pouco sobre o processo de construção do novo Projeto Arquidiocesano de Evangelização (PAE).
Apresentamos também uma entrevista com
o Cônego Lauro Sérgio que nos apresenta de
forma muito objetiva um pouco sobre a nova
encíclica do Papa Francisco, “Fratelli Tutti”
que é uma chamada à fraternidade e amizade.
Uma novidade em nosso Jornal Pastoral é
a participação de Dom Barroso Filho, bispo
emérito de Oliveira/MG, filho de nossa Arquidiocese, residente em Ouro Preto. Dom Barroso nos ajudará nas edições futuras sempre com
uma reflexão profunda e suscita acerca da fé e
das realidades do cotidiano.
Nossa página 12, a preferida de muitos, traz
curiosidades da tradição popular ou sobre
a história de lugares em nossa Arquidiocese.
Nesta edição inseridos no tempo do natal nos
apresenta os grupos que fazem os chamados
“Oratórios de Natal”. Ao terem contato com a
matéria, perceberá que existe uma riqueza inigualável nas diversas cidades da Arquidiocese
de Mariana que expressa com músicas, danças,
coreografias a chegada do Menino Deus.
Vale registrar o nosso agradecimento a nossa querida jornalista Bruna Sudário, “a menina
do Dacom” que depois de longa data nos ajudando no jornal Pastoral, agora fará uma outra
experiência de trabalho. Pelas grandes coisas
feitas por nós, para que a informação e formação chegassem até nossas paróquias nos seus
variados agentes de pastoral, o nosso muito
obrigado. “Fica sempre um pouco de perfume
nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas”.
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Ano de São José
O Papa Francisco instituiu o Ano de
São José para celebrar os 150 anos em que
o santo foi declarado padroeiro da Igreja
Católica. O anúncio acontece com a publicação da carta apostólica Patris corde, do
Papa Francisco, em dezembro. Esse ano
especial segue até 8 de dezembro de 2021.
Por ocasião desta celebração, será concedida a indulgência plenária, cujo decreto também foi publicado em dezembro
pela sala de imprensa da Santa Sé, estando
disponível em latim e italiano.
“O objetivo desta carta apostólica é
aumentar o amor por este grande Santo,
para nos sentirmos impelidos a implorar
a sua intercessão e para imitarmos as suas
virtudes e o seu desvelo”, explica Francisco na carta que fala de São José sob sete
aspectos: pai amado, pai na ternura, pai
na obediência, pai no acolhimento, pai
com coragem criativa, pai trabalhador e
pai na sombra.
Logo na introdução do documento,
Francisco recorda que São José era humilde carpinteiro e teve a coragem de assumir
a paternidade legal de Jesus. Para defender
Jesus de Herodes, foi forasteiro no Egito
e, retornando à pátria, viveu na pequena
e ignorada cidade de Nazaré, na Galileia,
longe de Belém, a sua cidade natal, e de Jerusalém, onde se erguia o Templo.
“Depois de Maria, a Mãe de Deus, nenhum Santo ocupa tanto espaço no magistério pontifício como José, seu esposo. Os meus antecessores aprofundaram
a mensagem contida nos poucos dados
transmitidos pelos Evangelhos para realçar ainda mais o seu papel central na história da salvação: o Beato Pio IX declarou-o ‘Padroeiro da Igreja Católica’, o Venerável Pio XII apresentou-o como ‘Padroeiro
dos operários’; e São João Paulo II, como
‘Guardião do Redentor’. O povo invoca-o
como ‘padroeiro da boa morte'”, escreve
Francisco no documento.
O Santo Padre explica que, ao completarem-se 150 anos da declaração do santo como Padroeiro da Igreja Católica, ele
gostaria de partilhar algumas reflexões
pessoais sobre “esta figura extraordinária”,
tão próxima da condição humana de cada
um. Um desejo que foi crescendo ao longo
desses meses de pandemia, revela Francisco, em que foi possível experimentar que a
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vida é tecida e sustentada por pessoas comuns, que não aparecem nas manchetes
dos jornais nem em grandes passarelas:
médicos, enfermeiros, trabalhadores de
supermercado e de limpeza, por exemplo,
entre tantos outros que compreenderam
que ninguém se salva sozinho.
“Quantas pessoas dia a dia exercitam
a paciência e infundem esperança, tendo
a peito não semear pânico, mas corresponsabilidade! Quantos pais, mães, avôs
e avós, professores mostram às nossas
crianças, com pequenos gestos do dia a
dia, como enfrentar e atravessar uma crise,
readaptando hábitos, levantando o olhar
e estimulando a oração! Quantas pessoas
rezam, se imolam e intercedem pelo bem
de todos. Todos podem encontrar em São
José — o homem que passa despercebido,
o homem da presença quotidiana discreta
e escondida – um intercessor, um amparo
e uma guia nos momentos de dificuldade. São José lembra-nos que todos aqueles
que estão, aparentemente, escondidos ou
em segundo plano, têm um protagonismo sem paralelo na história da salvação.
A todos eles, dirijo uma palavra de reconhecimento e gratidão”.
A carta apostólica na íntegra está disponível em língua portuguesa no site da
Santa Sé.

Depois de Maria, a Mãe de Deus, nenhum Santo ocupa tanto espaço no magistério pontifício como José,
seu esposo".

2
P

2
PAS
|
ORAL
Agosto
Arquidiocese
2018
de Mariana

|

Dezembro de 2020/Janeiro de 2021 | Arquidiocese de Mariana

Todos irmãos
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ARQUIVO PESSOAL

O Papa Francisco lançou sua terceira encíclica, intitulada “Fratelli Tutti”. Para conhecer mais sobre esse documento que fala sobre a amizade e a fraternidade, o
Pastoral conversou com o cônego Lauro Sérgio Versiani
Barbosa, pároco da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Viçosa.
Pastoral: “Fratelli Tutti” é
o título da terceira encíclica do Papa Francisco. Qual
a mensagem que o pontífice
apresenta no título do documento?
Cônego Lauro: O Papa Francisco inspira-se em São Francisco de Assis para falar da
fraternidade universal: “Todos
irmãos”! A Encíclica debruça-se “sobre a Fraternidade e a
Amizade Social”, é o seu subtítulo. A Encíclica Fratelli Tutti
é carta solene do Papa dirigida
a toda a Igreja Católica e aberta
às pessoas de boa vontade, com
alcance ecumênico, convidando ao diálogo entre as religiões, e com a sociedade pluralista, ao tratar da fraternidade
e da amizade social. O Papa
Francisco trata de problemas
comuns a toda a humanidade
contemporânea, trazendo a
palavra pública da Igreja inspirada na Revelação Cristã expressa nas Sagradas Escrituras
e na grande Tradição da Igreja,
na espiritualidade de São Francisco de Assis, recolhendo o
patrimônio da Doutrina Social
da Igreja e ensinamentos de
seu próprio Magistério Pontifício desde 2013 até a publicação desta Encíclica. Na Fratelli
Tutti o Papa sente-se estimulado pelo encontro com o Grande Imã Ahmad al-Tayyeb, em
Abu Dhabi, importante líder
islâmico. O Papa Francisco
volta o seu olhar para toda
a humanidade claramente a
partir do Evangelho de Jesus
Cristo, levando em consideração já o mundo marcado pela
pandemia.
Pastoral: Quais são os grandes
ideais e caminhos apontados
no documento “para aqueles que querem construir um
mundo mais justo e fraterno
nas suas relações cotidianas,
na vida social, na política e nas
instituições”?
Cônego Lauro: A Fratelli Tutti
tem uma pequena introdução e
oito capítulos. O texto é agradável, sereno, profético, com
fundamentação bíblica e diálogo franco sobre a realidade

atual, desafios e perspectivas
esperançosas. Trata-se de verdadeira carta de caridade cristã. Caridade social. O primeiro
texto bíblico citado é: “Deus é
amor, e quem permanece no
amor, permanece em Deus”
(1 Jo 4,16). O Papa vai ao essencial do cristianismo e no
chão concreto da história. No
primeiro capítulo aborda “As
Sombras de um Mundo Fechado”, apontando para algumas
tendências atuais contrárias
à fraternidade universal. Sem
ser exaustivo, aponta sinais de
regressão na história da humanidade atual que precisam
ser enfrentados. No segundo
capítulo “Um Estranho no Caminho”, faz uma meditação
sobre a Parábola do Bom Samaritano (Lc 10,25-37), como
iluminadora para a nossa situação e compromisso cristão e
fraterno universais. O capítulo
terceiro se propõe a “Pensar
e Gerar um Mundo Aberto”,
através de um amor universal que promove as pessoas
concretamente, superando os
grupos fechados. O quarto
capítulo convida a “Um Coração Aberto ao Mundo Inteiro”,
sem ingenuidades e abstrações
teóricas, mas na concretude
histórica somos chamados
à solidariedade universal. O
quinto capítulo reflete sobre “A
Política Melhor”, a serviço do
verdadeiro bem comum, chegando ao amor político eficaz,
respeitando a dignidade da
pessoa humana e valorizando
a identidade cultural dos povos. O sexto capítulo “Diálogo
e Amizade Social”, faz verdadeira apologia do diálogo social para uma nova cultura do
encontro e da amabilidade, que
é fruto do Espírito Santo. O
sétimo capítulo traça os “Percursos de Um Novo Encontro”,
que passa pela verdade, justiça,
inclusão e participação dos pobres, reconciliação e paz, sem
esquecimento das injustiças e
crueldades históricas, mas superando-as pela fraternidade
e amizade social. A guerra e a
pena de morte são claramente
condenadas. Devemos ser ar-

tesãos da paz. O oitavo capítulo vislumbra “As Religiões
ao Serviço da Fraternidade no
Mundo”, reconhecendo Deus
como fundamento último da
fraternidade universal, valorizando a sabedoria das diversas
religiões e defendendo a sua
presença no debate público,
partilhando a perspectiva cristã. Conclui o último capítulo
com duas orações: “Oração ao
Criador” e “Oração Cristã Ecumênica”.
Pastoral: A Pandemia da COVID-19 foi abordada na Encíclica? Se sim, como Francisco
abordou esse assunto?
Cônego Lauro: Quando o
Papa Francisco começou a escrever a Encíclica Fratelli Tutti
ainda não se tinha desencadeado a pandemia de COVID-19.
A chegada da pandemia tornou mais urgente e necessária
a sua reflexão sobre a fraternidade e a amizade social e, é claro, influenciou também o seu
texto. Para o Papa Francisco,
a pandemia tornou mais evidente a fragilidade humana e a
incapacidade de respostas nacionais eficazes, exigindo além
da cooperação de organismos
internacionais, a fraternidade
universal e a amizade social. A
pandemia foi ocasião de belos
gestos de solidariedade e aponta para um novo futuro, diferente do percurso que estava
sendo percorrido pelo mundo.
Devemos aprender com a pandemia.
Pastoral: Essa nova Encíclica
está em comunhão com as outras Encíclicas publicadas por
Francisco?
Cônego Lauro: Trata-se de
Encíclica Social que passa a
integrar a Doutrina Social da
Igreja, em continuidade direta
com a Laudato Si’, mas também com as encíclicas sociais
de seus antecessores, particularmente, São João XXIII, São
Paulo VI, São João Paulo II e
Bento XVI. Em certo sentido,
pode-se dizer que as grandes
questões levantadas na Laudato Si’, sobre o cuidado da Casa

Comum, encontram eco, respostas e encaminhamentos na
Fratelli Tutti. As duas encíclicas se complementam. O Papa
Francisco retoma também outros textos importantes de seu
magistério, além de colocações
suas em diversos contextos. A
Fratelli Tutti representa uma
espécie de síntese do magistério do Papa Francisco.
Pastoral: O que a fraternidade e amizade social, temas indicados no subtítulo, indicam
neste documento?
Cônego Lauro: A história contemporânea levantou as bandeiras da liberdade, da igualdade e da fraternidade, mas só
se ocupou das duas primeiras
e de forma redutora. Não há
futuro sem a fraternidade. Só
com a fraternidade, a liberdade e a igualdade poderão ser
alcançadas. A fraternidade diz
respeito à essência do cristianismo. É preciso começar pelos últimos, pelos pobres, pelos
descartados, para se chegar à
fraternidade universal e promover a liberdade e a igualdade. Trata-se de um trabalho de
reconciliação e paz, que cultiva
a memória histórica e que busca a superação dos conflitos
através da promoção da cultura do encontro.
Pastoral: Como as pastorais e
movimentos da arquidiocese
podem utilizar o documento
em suas ações pastorais?
Cônego Lauro: Em primeiro
lugar precisamos de verdadeiro
exame de consciência pessoal
e comunitário e de discernimento pastoral. A Fratelli Tutti
convida à audácia e à criatividade em sua recepção pastoral. Somos convidados a uma
abertura pessoal e comunitária
ao outro, aos outros, a ultra-

passarmos os nossos grupos e
pensarmos o coletivo: “nós”.
Somos chamados ao diálogo
social e inter-religioso. Somos
chamados a ser Igreja servidora, fraterna, solidária. É o nosso
programa evangelizador, que
não é busca superficial de êxito
ou de eficácia, mas testemunho
de seguimento de Jesus. A Fratelli Tutti deve ter um impacto
em nossa espiritualidade e em
nossa pastoral. Precisa ser lida,
meditada, debatida, saboreada.
Oferece matéria para retiro
espiritual e opções pastorais.
Convida à redescoberta da
Doutrina Social da Igreja e ao
compromisso político transformador. Convida à conversão pessoal e pastoral, a uma
Igreja servidora ao invés de
uma Igreja poder, convida a
uma vivência renovada do
cristianismo,
desencadeia
processo de autenticidade
cristã no hoje da história, começando pelos descartados
para o cultivo da fraternidade universal na configuração
a Jesus Cristo e à exemplo da
Virgem Maria.
Pastoral: O senhor destaca
algum trecho do documento?
Cônego Lauro: São muitas
as passagens bonitas e fortes
e fica difícil escolher apenas
uma, mas compreendendo a
limitação do espaço, fico com
algumas interrogações deixadas pelo Papa Francisco para
cada um de nós e nossas comunidades: “Quanto amor
coloquei no meu trabalho?
Em que fiz progredir o povo?
Que marcas deixei na vida da
sociedade? Que laços reais
construí? Que forças positivas
desencadeei? Quanta paz social semeei? O que produzi no
lugar que me foi confiado?”
(Fratelli Tutti, n. 197).
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Arquidiocese terá duas
prioridades pastorais em 2021
“O cuidado com a vida ameaçada'' e “reﬂexão sobre o processo de evangelização após o período da pandemia” serão as prioridades pastorais da arquidiocese para 2021. Junto com elas, a Igreja particular de Mariana
também irá estudar o texto base do novo Projeto Arquidiocesano de Pastoral (PAE).
BRUNA SUDÁRIO
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Nas reuniões virtuais do
Conselho Arquidiocesano
de Pastoral (CAP), realizadas ao longo de 2020 e
acompanhadas pelo arcebispo de Mariana, Dom
Airton José Dos Santos,
percebeu-se a necessidade de definir prioridades
pastorais específicas para
o ano de 2021. Diante
desta constatação, a coordenação pastoral enviou
uma carta-consulta para
os párocos, administradores paroquiais, vigários
forâneos, vigários episcopais, coordenadores de
movimentos, pastorais e
dimensões, solicitando o

apontamento de alguns
desafios pastorais próprios
deste contexto de pandemia, a partir da realidade
da nossa Arquidiocese.
“O objetivo era definir
as prioridades pastorais a
partir destes inúmeros desafios constatados. Depois
de recolhidas as contribuições, a coordenação pastoral fez uma síntese dos desafios mais emergentes e, a
partir desta síntese, o CAP,
o Conselho Presbiteral e o
Conselho Episcopal, após
longa e madura discussão, assumiram essas duas
prioridades pastorais para
serem trabalhadas duran-

te o ano de 2021 na nossa
Arquidiocese”, explicou
o coordenador arquidiocesano de pastoral, padre
Edmar José da Silva.
Cuidado com a vida ameaçada
O cuidado com a vida
ameaçada é uma das prioridades de 2021. Segundo
padre Edmar, essa prioridade surgiu da constatação de que a vida se encontra ameaçada de diversos modos e em diversas
realidades, especialmente
neste tempo difícil e desafiador da pandemia do
novo coronavírus. “O pe-

ríodo pós-pandemia trará
consigo enormes desafios
que poderão colocar, ainda mais, a vida em risco,
especialmente a vida humana”, acrescentou.
“Ao propor esta prioridade pastoral, a intenção
é que as paróquias, foranias e regiões pastorais
façam um diagnóstico da
realidade onde se situam,
visando enxergar melhor
quais e como as vidas estão sendo ameaçadas nos
seus contextos específicos.
A Arquidiocese é grande e
multifacetada na sua realidade cultural, social, política, econômica e religio-

sa. Portanto, os desafios
também são diferentes e a
vida é ameaçada de modo
diferente. Fazer este diagnóstico é importante para
pensar ações pastorais de
acordo com as ameaças à
vida de cada lugar”, disse
padre Edmar.
O coordenador arquidiocesano de pastoral
lembrou o Papa Francisco,
que tem insistido no tema
do cuidado com a vida, e
salientou que arquidiocese
estará em comunhão com
os pedidos do pontífice.
“Na sua mensagem para
o Dia Mundial da Paz, ele
estabelece uma relação

2
PAS
|
ORAL
Agosto
Arquidiocese
2018
de Mariana

Dezembro de 2020/Janeiro de 2021 | Arquidiocese de Mariana

íntima entre a cultura do
cuidado e a realidade da
paz: “A cultura do cuidado, enquanto compromisso comum, solidário e participativo para proteger e
promover a dignidade e o
bem de todos, enquanto
disposição a interessar-se, a prestar atenção, disposição à compaixão, à
reconciliação e à cura, ao
respeito mútuo e acolhimento recíproco, constitui uma via privilegiada
para a construção da paz”.
Portanto, ao assumir esta
prioridade pastoral para
2021, estaremos em plena
comunhão com o nosso
querido Papa Francisco”.
Conhecer a realidade local
Ao eleger as prioridades pastorais, a arquidiocese não pretende definir
estratégias de ação para
serem concretizadas nas
diversas realidades das
comunidades e paróquias,
mas pretende apontar realidades mais urgentes e
desafiadoras que devem
ser contempladas na ação
pastoral e evangelizadora.
“Cada comunidade e
paróquia deve buscar conhecer a realidade local,
perceber quais vidas estão
sendo ameaçadas, e pensar estratégias de atuação
a partir das suas realidades
constatações. A descoberta de ‘como ir ao encontro das vidas ameaçadas’,
faz parte do processo que
cada grupo eclesial deve
fazer ao longo de 2021 na
perspectiva de uma atuação pastoral mais madura
e eficaz”, ressaltou padre
Edmar.
Construindo um no PAE
No segundo semestre
deste ano, a arquidiocese
também iniciou a caminhada para elaboração do
novo Projeto Arquidiocesano de Pastoral (PAE). A
equipe de elaboração do
texto se reuniu nos últimos meses para pensar
e escrever o documento,
que será estudado pelas
comunidades e paróquias
em 2021.
Essa equipe foi constituída na reunião do Conselho Arquidiocesano de
Pastoral do dia 2 de feve-
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reiro. Ela é coordenada
pelo arcebispo, Dom Airton José dos Santos, e o
coordenador arquidiocesano de pastoral e foi composta a partir da metáfora
da casa, usada nas novas
Diretrizes Gerais para a
Ação Evangelizadora da
Igreja no Brasil. Os integrantes são: casa da Palavra (Catequese): padre
Jorge Nato e Mônica Morais; Casa do Pão (Liturgia): padre Lucas Germano e Viviane dos Santos;
Casa da Caridade (dimensão sócio-política): padre
Geraldo Martins e Silene
Gonçalves; casa da Missão
(dimensão missionária):
padre João Paulo da Silva
e Iva Fernades. O vigário
geral da Arquidiocese de
Mariana, monsenhor Luiz
Antônio Reis Costa, também faz parte da equipe.
Para construção do documento, o grupo teve
como referências o Documento 109 da CNBB, a última instrução da congregação do clero intitulada
“Paróquia e Evangelização”, os documentos pontifícios do Papa Francisco,
especialmente a “Laudato
Si” e a “Querida Amazônia”, as últimas discussões
sobre a questão da estrutura e da organização pastoral da Arquidiocese e,
além disso, todos os documentos mais recentes que
se referem às dimensões
envolvidas no projeto (catequética, litúrgica, mis-
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sionária e sociopolítica).
“Para elaborar o texto
do novo PAE decidimos
seguir o esquema tradicional dos documentos eclesiais latino-anericanos do
Ver, Julgar e Agir. No marco da realidade, o objetivo
é apresentar o contexto
atual com um olhar de fé,
de discípulo missionário.
No marco doutrinário, o
objetivo é apresentar os
grandes referenciais bíblicos e teológicos da evangelização na Arquidiocese
de Mariana. Finalmente,
no marco operacional, o
objetivo é apresentar pistas de ações para serem
concretizadas nas diversas
instâncias da nossa igreja
particular”, explicou padre
Edmar.
O documento 109 da
CNBB Novas diretrizes
para a ação evangelizadora da igreja no Brasil, além
do magistério do Papa
Francisco, também ocuparam um lugar especial
neste nosso projeto.
Segundo padre Edmar,
o documento é conciso,
com linguagem acessível e
de fácil entendimento. “É
um documento "mártir"
que será estudado, avaliado e enriquecido com as
contribuições que virão
das nossas comunidades e
paróquias”, destacou.
Pandemia: um novo normal
As mudanças suscitadas
pela pandemia do novo

|

coronavírus na Igreja e na
sociedade também foram
levadas em consideração
na construção do texto.
“No marco da realidade
não é possível ignorar o
contexto da pandemia e
suas consequências. Como
ainda estamos vivendo
esta desafiadora realidade,
creio que outros elementos podem ser acrescentados ao documento a partir
do estudo que será feito
pelas comunidades”, disse
padre Edmar.
O presbítero acrescenta
que é precisso aproveitar
o ano de 2021 para avaliar as diversas iniciativas
que surgiram na igreja, ao
longo do período da pandemia, e ver se elas podem ser incorporadas, de
modo definitivo, no modo
de evangelizar e pastorear.
“Forçados pela pandemia, tivemos que usar a
criatividade, a ousadia e a
inteligência para darmos
prosseguimento ao nosso
trabalho de evangelização.
Tudo isso deve ser material
de discussão e avaliação
durante o ano de 2021. As
perguntas que se impõem
são estas: será que continuaremos evangelizando
do mesmo modo após a
pandemia? Como será a
participação eclesial dos
católicos após a pandemia? Como ficará o senso
de pertença comunitária?
Como continuar valorizando a família como
“igreja doméstica”? Até

é precisso aproveitar o ano de 2021 para avaliar as diversas iniciativas que surgiram na igreja, ao longo do período da pandemia, e
ver se elas podem ser incorporadas, de modo deﬁnitivo, no modo de
evangelizar e pastorear".
REPRODUÇÃO
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o momento, temos mais
questionamentos que respostas. Mas o ano de 2021
deve ser um ano de intensa reflexão sobre estas
questões com as quais nos
deparamos neste desafiante período da pandemia. É
nesta direção que aponta a
segunda prioridade pastoral de 2021”, relatou.
Estudo do documento
O caminho que a arquidiocese seguirá para estudar o novo PAE foi decidido na última reunião do
Conselho Arquidiocesano
de Pastoral (CAP), realizada no dia 21 de novembro, online.
“Reunião com os vigários forâneos para explicar-lhes a dinâmica a
ser adotada no estudo do
PAE. O apoio e a motivação das foranias serão de
fundamental importância.
Iremos enviar o texto para
os vigários forâneos que
o encaminhará para os
párocos e paróquias, motivando o estudo e aprofundamento do mesmo.
Os conselhos das foranias
devem reunir as contribuições das paróquias e
fazer a síntese da forania.
As foranias enviarão a síntese para a sua respectiva
região pastoral. O regional
fará a síntese das suas diversas foranias e a encaminhará para a coordenação
arquidiocesana de pastoral. Este material será repassado para a equipe de
elaboração do PAE que se
reunirá para fazer a incorporação das diversas contribuições apresentadas”,
explicou padre Edmar.
Para o coordenador arquidiocesano de pastoral,
o mais importante é que
todos se sintam responsáveis por este processo. “O
desejo é que o documento
que for aprovado seja realmente fruto de um longo e
rico processo de participação dos diversos agentes
pastoral da Arquidiocese
(cristãos leigos e leigas,
ministros ordenados, religiosos e religiosas) e seja
resultado do envolvimento das comunidades, paróquias, foranias e regiões
pastorais da nossa Arquidiocese”, 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).

3/1

Solenidade da Epifania do Senhor
A solenidade da Epifania do Senhor é a continuidade da festa da luz, o Natal, pois marca a
celebração da manifestação do Senhor a todos os
povos.
Na primeira leitura, ressoa o anuncio do profeta a respeito da manifestação da glória do Senhor à Jerusalém, que atrairá povos vindo de todo
o mundo. O apóstolo Paulo, na segunda leitura,
apresenta a universalidade do plano salvífico de
Deus. A promessa da salvação é para toda a humanidade, unindo os pagãos aos judeus e todo o
povo em uma só comunidade, que forma o Corpo de Cristo. O Evangelho reforça e une, de forma concreta, as temáticas abordadas nas leituras:
a manifestação e a universalidade da salvação. A
manifestação de Jesus a todos os povos, representados pelos pagãos, os magos, que guiados pela luz
vão até Belém adorar o Menino Deus e ofertar-lhe
presentes. O Messias, que ora se revelou aos pastores, continua a revelar-se como a luz de todos os
povos de todos os lugares.

2
P

Sentido litúrgico
A liturgia da Solenidade da Epifania do Senhor
confirma o sentido salvífico da encarnação ao
apresentar o Cristo como a luz que brilha, indistintamente, a todos homens. A celebração convida-nos a reconhecer a glória do Senhor e adorá-lo, ofertando também nossos dons em comunhão
universal com todas as nações, povos e culturas.
Lembretes
• Na celebração da Solenidade da Epifania do Senhor, após a proclamação do Evangelho ou depois da Oração pós-Comunhão faz-se o Anúncio das Solenidades Móveis do ano de 2021.
• A Liturgia da Festa da Epifania tem como tema
central a luz. Deste modo, as comunidades podem buscar trabalhar os símbolos da luz. Além
disso, algumas comunidades também celebram
a Folia de Reis, podendo valorizar os grupos de
congados, sem, contudo, correr o risco de transformar a celebração da Epifania em uma missa
temática.

B

A celebração do Batismo do Senhor ma
clo litúrgico do Natal, quando o Pai nos
nos foi dado por Ele. Nesta ocasião reco
Cristo por João Batista, no rio Jordão e a
o Filho e qual é a sua missão. O profeta I
leitura, o servo do Senhor, a aliança do po
ça a todas as nações. Pedro, em Atos dos A
como o Senhor de todos e confirma o q
do Senhor, a universalidade do plano sa
que Ele não faz distinção entre as pesso
narra a passagem em que Cristo é batiza
passagem, Jesus é ungido como o Messi
Salvador, anunciado pelo profeta, como
Filho amado, em ti ponho meu bem-que

Sentido litúrgico
Jesus é o Salvador que nos foi dado n
anunciado pelo profeta Isaías para traze
batismo, Cristo é ungido pelo Santo Espí
apresenta-o como seu Filho muito amad
do Senhor, somos convidados a renovar n
e reforçar o nosso compromisso na missã

Lembretes
• O tema central dessa celebração é o bat
símbolos que marcam esse sacramento
mal e o círio pascal.
• Neste dia é recomendável, que após a h
das promessas batismais. Em seguida
são da assembleia.

ILUSTRAÇÃO: PADRE BRUNO ANDRADE

elebrar!
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arca o encerramento do Cis apresenta o Salvador que
ordamos o batismo de Jesus
revelação do Pai de quem é
Isaías anuncia, na primeira
ovo e luz, que levará a justiApóstolos, proclama Cristo
que celebramos na Epifania
lvífico de Deus, afirmando
oas. No Evangelho, Marcos
ado por João Batista. Nessa
ias e o Pai nos apresenta o
seu Filho — “Tu és o meu
erer”.

na noite de Natal e o Servo
er justiça às nações. Após o
írito como o Messias e o Pai
do. Recordando o batismo
nossas promessas batismais
ão evangelizadora.

tismo. Pode-se valorizar os
o, como a água, a pia batis-

homilia, se faça a renovação
pode ser realizada a asper-

Comissão Arquidiocesana de Liturgia
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Liturgia
Jesus Cristo, o Pão da Palavra

17/1

2º Domingo do Tempo Comum
Jo 1,35-42

Ao ser perguntado “Onde moras?” Jesus responde: “Vinde ver”. A
vocação dos primeiros discípulos é um testemunho de que muitas pessoas, ao longo da história, já aceitaram esse proposta. E é a partir da
convivência com Jesus que o encontro e o discipulado vão ganhando
força no mundo. É preciso reconhecer Jesus como mestre de nossas
vidas e assim deixar que seus ensinamentos perpassem toda nossa experiência vital. Estar inserido em Cristo é fazer parte de seu povo, testemunhas da caridade e dos favores que Deus nos concede a nos eleger
seus colaboradores.
Sentido litúrgico
Na liturgia do 2º Domingo do Tempo Comum, Jesus faz insistentemente um chamado, um convite a cada um de nós, “Vinde e vede”!
É um convite para que doemos nossa vida ao anúncio do evangelho
e sigamos seus passos na prática do amor, da justiça e da caridade ao
nosso próximo.

24/1
3º Domingo do Tempo Comum
Mc 1,14-20

A Palavra de Deus é eficaz e seu efeito no coração daquele que a
acolhe é transformação de vida. O projeto de Deus é para que todos os
povos tenham vida, por isso não desiste de nos comunicar sua Palavra.
Cristo, a Palavra eterna do Pai, anuncia o Reino e sua proximidade,
alimentando no coração dos crentes o desejo sempre maior que aderir com solicitude as propostas de salvação. Para cumprir esse projeto,
Deus continua contando com pessoas, chamando-as ao seguimento íntimo e configurativo à Sua Pessoa.
Sentido litúrgico
Na liturgia do 3º Domingo do Tempo Comum, vemos Jesus indo ao
encontro das pessoas e anunciando a chegada do Reino do Deus. Ele
também continua chamando seus discípulos afim de que sejam “pescadores de homens” e disseminadores do evangelho no mundo.

31/1
3º Domingo do Tempo Comum
Mc 1,21-28

Os vocacionados do Senhor devem ser fiéis a Ele, mesmo que tenham que dizer palavras que não serão bem acolhidas pelos outros,
pois os falsos profetas nada fazem para agradar Deus, querem simplesmente a glória humana, dizendo coisas que corroboram muitas vezes
para justificar atitudes que não correspondem à vontade de Deus. Jesus
Cristo, cumprindo em tudo a vontade do Pai, ensina com autoridade.
Autoridade dada pelo Céu e vivenciada plenamente na terra, pois aquilo que Ele anuncia com palavras, antes viveu em seu coração e demonstrou com suas obras. A autoridade de Cristo espanta os espíritos maus
porque Ele não está divido, está todo inteiro em Deus Pai.
Sentido litúrgico
Na liturgia do 4º Domingo do Tempo Comum, vemos Jesus libertar um
homem que havia sido possuído por um espírito mal. Somente Jesus, “o
Santo de Deus” pode nos livrar de todos os males e necessidades da vida.

Padre Daniel Fernandes

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
Eucarística, 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 à 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 à 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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Mensagem de Natal e Ano Novo
Dom Francisco Barroso
Filho

Bispo Emérito de Oliveira

Ao receber e transmitir os votos de um
Santo Natal e um Feliz
Ano Novo, somos impelidos e animados a
fazer o nosso encontro
com Jesus, o Deus Menino, rosto humano
de Deus, rosto divino
do homem. – Que Jesus nasça e renasça em
nossos corações neste Natal e em todos os
dias do Ano Novo, para
que saibamos levar o
anúncio da misericórdia de Deus a todos os
ambientes, através do
nosso testemunho de
vida.
Pelo mistério da Encarnação, estabeleceu-se uma comunhão
indissolúvel entre a
divindade e a humanidade. O nascimento de

Jesus, que com alegria
celebramos no Natal, ligou o céu à terra, o homem a Deus, a história
humana à eternidade,
divina simbiose que,
pelo Batismo, permitiu
ao ser humano tornar-se participante da vida
divina. O Verbo se fez
carne e habitou entre
nós. A Palavra de Deus
se tornou visível na história humana. Deus se
manifestou a nós. Procuremos, pois, celebrar
o Natal à luz da Palavra
do Senhor. Não é sem
razão que o Natal é a
festa da Luz. A cidade,
as casas, os corações se
enchem de luz. A presença de Jesus se constitui em luz para os nossos caminhos, luz que
orienta a humanidade,
ansiosa de salvação.
Na medida em que
Jesus desce aos porões
da humanidade, Ele

comunica ao ser humano, ferido pelo pecado, o lenitivo da salvação. N’Ele e por Ele,
reconciliamo-nos com
Deus e recuperamos a
dignidade original. No
Natal, tomamos consciência da misericórdia e do amor de Deus
para conosco, pois Jesus veio ao mundo para
reconciliar a humanidade com Deus. Nisto
consiste o mistério do
Natal, a Festa da Luz.
Tomemos, pois, consciência da importância
do Natal em nossas vidas de cristãos e cristãs.
A riqueza misteriosa
do Natal manifesta-se
na pobreza da manjedoura, no paradoxo de
um Deus que revela a
sua grandeza fazendo-se pequeno, fazendo-se menino; de um
Deus que mostra a Sua
força divina na fragili-

dade do recém-nascido
de Belém. Não podemos permitir que o
Natal venha a perder
o seu sentido cristão.
Não podemos permitir que o aniversariante Jesus Cristo, o Filho
de Deus, que assumiu
a nossa condição humana, deixe de ser o
centro das atenções de
todos. — Neste Natal,
procuremos retribuir
ao Amor de Deus para
conosco com gestos de
fraternidade, de partilha, de solidariedade,
comprometendo-nos a
dar a nossa contribuição efetiva e generosa
para a construção de
um mundo mais justo, mais humano, mais
fraterno. E que no Ano
Novo que se aproxima,
o Senhor nos abençoe e
nos guarde, mostre-nos
a sua face, nos ilumine
e nos dê a paz.

Pastoral da Criança na pandemia
Emilda Ferreira de Souza

Coordenadora Arquidiocesana
da Pastoral da Criança

Durante a pandemia,
em que estamos vivenciando uma situação
atípica, a Pastoral da
Criança da arquidiocese de Mariana não deixou de realizar sua missão, porém tivemos que
nos adaptar a esta nova
realidade para atender
as famílias seguindo

as recomendações da
igreja e do ministério
da saúde. As visitas, que
estão entre os trabalhos
mais importantes da
Pastoral da Criança, foram substituídas por telefonemas, mensagens
de WhatsApp e outros
meios de comunicação
disponíveis. Os cursos,
como por exemplo: coronavírus, guia do líder,
trabalho com as ges-

tantes, orientações básicas de saúde, foram
todos feitos através do
aplicativo, que foi uma
ferramenta importante
nesse período de pandemia.
Tivemos muitos gestos de solidariedade e
amor para com o próximo, pois trabalhos
como arrecadação e
distribuição de cestas
básicas, leite e másca-

ras para as famílias foram desenvolvidos em
toda a arquidiocese.
Isso tudo nos fez
refletir como nós, enquanto pastoral, devemos nos reinventar
diante das diversas
situações e desafios,
embasados nos ensinamentos de Jesus que
nos diz “Eu vim para
que todos tenham tenham vida” (Jo 10,10).

Opinião
"Vós sois todos Irmãos"
(Mt 23,8)
Pe. Luiz Faustino dos Santos
Granada, Abre Campo MG

Este foi o lema da Campanha da Fraternidade, em 2018, cujo tema era: “Fraternidade e Superação da Violência”. Há
mais de duzentos anos (1789), a Revolução francesa buscava um ideal: Liberdade, Igualdade, Fraternidade. Este ideal
se realizou entre os primeiros cristãos:
“A multidão dos fiéis era um só coração
e uma só alma (fraternidade). Ninguém
considerava propriedade particular as
coisas que possuía, mas tudo era posto
em comum entre eles (igualdade) (...).
Todos eles gozavam de grande aceitação” (liberdade) (At 4,32-33).
O ser humano civilizado reconhece
uma escala de valores. Os povos originários cultivam um grande respeito à
“Pachamama”, a mãe-terra. Vivem livremente a igualdade numa consciência
fraterna, pois todos são filhos e filhas
da mãe comum: a terra. A proposta do
Papa Francisco em sua última encíclica, “Todos Irmãos” (2020) é irrefutável,
numa visão cristã. É uma encíclica bíblica e parte do fundamento primeiro de
toda revelação: “Deus é amor” (1Jo 4,8).
Rejeitar os ensinamentos desta encíclica
é rejeitar o Evangelho, o que significa
rejeitar Jesus e, rejeitar Jesus, é rejeitar
Aquele que O enviou (cf. Jo 15).
A fraternidade cristã constrói a unidade social, pois “vós sois todos irmãos”
(Mt 23,8). A organização social em classes é excludente, desumana e anticristã.
Quem ama a Deus, que ame também seu
irmão (cf. 1Jo 4; Mt 25). O Papa Francisco repete sempre que muitos irmãos
são descartados. Esta é uma bárbara realidade no mundo atual, que segue em
galopante desumanização entre os filhos
e filhas de Deus. Crer em Deus de forma unicamente vertical é uma farsa. A
salvação não nos vem por uma serpente pendurada num poste, mas por Jesus pregado numa cruz (cf. Jo 3,14-15).
Seus braços vão em direção aos irmãos
e irmãs, apontam para o mundo. Jesus
não tem os braços cruzados, nem dedo
apontando os culpados de sua crucificação. Suas mãos erguem-se em oração ao
Pai pelos carrascos. Ninguém é excluído
da salvação. São Paulo propõe: “tenham
vocês os mesmos sentimentos que haviam em Jesus Cristo” (Fl 2,5). Todos
fazemos parte de sua família, se colocamos em prática sua Palavra, “a vontade
do Pai que está no céu” (Mt 12,50).
A salvação vem de Jesus. A Igreja é
instrumento evangelizador: ela deve
conduzir a Jesus, Mestre da “fraternidade e da paz, que constroem o diálogo para uma fraternidade universal”. O
amor opta pelo essencial.
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BRUNA SUDÁRIO

renovação pastoral

Mons. Luiz Antônio Reis Costa
Vigário Geral da Arquidiocese

A presente pandemia impactou fortemente nossas atividades
pastorais. De repente nos vimos
imersos num cenário inédito,
marcado por incertezas e impasses. Uma realidade sem precedentes que implicou na suspensão das
celebrações litúrgicas com a presença do povo e culminou numa
Semana Santa totalmente atípica.
A longa paralisação das numerosas atividades eclesiais produziu
consequências que pedem uma
oportuna avaliação. Novos problemas surgiram e antigas pendências ficaram ainda mais evidentes.
Igualmente, brotaram iniciativas
interessantes visando não perder
o rumo da caminhada pastoral até
aqui realizada e minorar os danos
da suspensão ou diminuição das
ações pastorais. Reflitamos, portanto, sobre algumas realidades
que merecem nossa especial atenção.
A primeira delas reside no fato
de que parte considerável dos nossos agentes é formada por pessoas
que se encontram na maturidade
e, não poucos, são efetivamente
idosos. A atuação deles em nossas
paróquias vem de muitos anos.
Foram não só testemunhas oculares, mas verdadeiros protagonistas
de importantes transformações
pastorais em nossa Arquidiocese nas últimas décadas. Sua longa
experiência é uma riqueza a ser
valorizada e compartilhada. Além
disso, é impagável a dívida de gra-

tidão que temos com eles. Todavia,
dentre eles são numerosos os que,
mesmo com grande sofrimento,
tiveram de renunciar às suas atuações costumeiras em nossas comunidades e encontram-se afastados por integrarem os “grupos
de risco” diante da possibilidade
real de contaminação pelo coronavírus. É evidente que não se pode
pedir a idosos ou portadores de
determinadas enfermidades que se
exponham temerariamente diante
do perigo de contágio, mesmo que
seja em nome das suas mais estimadas incumbências pastorais.
Por falta de membros jovens, o
que se viu foram as enormes dificuldades enfrentadas por não poucos trabalhos pastorais. Quase não
existiam aqueles elementos mais
jovens que pudessem levar adiante algumas ações que nem mesmo
em época de pandemia podem
parar. É o caso do serviço da caridade, das obras sociais, do atendimento aos enfermos em suas casas
e hospitais, da assistência prestada
aos que vivem em pobreza extrema ou nos ambientes prisionais. A
pandemia evidenciou, em vários
lugares, a preocupante ausência ou
a diminuta presença de jovens na
pastoral paroquial e a sobrecarga e
os riscos que pesam sobre os veteranos.
A renovação dos quadros de
agentes — com a inserção de um
número maior de jovens na vida
eclesial — é um dos maiores desafios pastorais levantados pela
atual pandemia. Por que as novas gerações não se aproximam

"

A inserção de um número maior de jovens nas
atividades pastorais é um dos maiores desaﬁos
levantados pela pandemia".

da vida eclesial? Por que não se
engajam nas variadas frentes pastorais? Eis algumas questões que
necessitamos abordar com maior
profundidade. Não basta acusar
os jovens de descompromisso ou
alienação. Existem também limites e apegos em muitos agentes
da “velha guarda” que bloqueiam
uma efetiva acolhida e promoção
da juventude na vida pastoral de
nossas paróquias. A pandemia

"

Para Refletir

agudizou o drama dessa inescapável renovação. O precioso legado das importantes experiências
adquiridas até aqui precisa fecundar novas gerações de agentes de pastoral, caso contrário se
perderá irremediavelmente. Enquanto isso, o clamor evangélico
ressoa com maior urgência nesse
desafiante tempo de pandemia: “a
messe é grande, mas os operários
são poucos” (Lc 10,2).
com seu grupo ou
equipe pastoral

1. Em sua comunidade, pastoral, movimento ou grupo eclesial: qual
é a intensidade da presença e participação dos jovens? Estamos
envelhecendo sem a preocupação da necessária renovação?
2. O que fazer para motivar e acolher os jovens em nossas atividades
pastorais?

O precioso legado das importantes experiências adquiridas até aqui precisa fecundar novas gerações de agentes de pastoral, caso contrário se perderá irremediavelmente".
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Visão pastoral
Em tudo dai graças!
Pe. Edmar José da Silva
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

Estamos chegando ao final do ano de
2020. Está sendo um ano atípico, difícil,
marcado por sofrimentos, medos, angústias e inseguranças causados pela pandemia da Covid 19. Diante da criação e distribuição de diversas vacinas pelo mundo
afora, terminamos o ano com o coração
um pouco mais tranquilo e com renovada esperança no ano que se aproxima.
Terminando este desafiante ano, podemos fazer uma retrospectiva numa
vertente mais pessimista e trágica, mas
podemos fazê-la na perspectiva da fé.
Nós, cristãos, cultivamos uma fé pascal
e, por isso, acreditamos que a ressurreição e a vida sempre vencem o sofrimento
e a morte. Nesta perspectiva, enxergamos que para além dos sinais de morte
e de sofrimentos próprios deste contexto
mundial, constatamos inúmeros sinais
de vida e de esperança. Cito alguns sinais de vida em meio a este contexto de
morte para servirem de pretexto para
louvarmos e agradecermos a Deus neste final de ano de 2020: 1. A valorização
da vida como princípio fundamental
de ação neste tempo de pandemia; 2. A
maior proximidade (ainda que virtual) e
o maior cuidado mútuo entre os membros das famílias; 3. A doação e a dedicação dos profissionais da saúde aos doentes e enfermos; 4. O uso da criatividade e
de novos modos de evangelização neste
tempo de pandemia; 6. A valorização da
família como Igreja doméstica e etc. São
sinais de vida que podem ser colhidos
entre os alarmantes sinais de sofrimento e de morte neste tempo da pandemia.
Por tudo isso, damos graças a Deus! (cf.
Ao final deste ano de 2020, motivados
pela fé cristã — de índole pascal, partilhamos com o apóstolo Paulo a constatação de que realmente “tudo concorre
para o bem daqueles que amam a Deus”
(Rom 8, 28). Portanto, é com este sentimento de profunda gratidão a Deus e de
renovada esperança que findamos este
ano tão desafiador. Cremos que poderemos sair mais humanizados e mais revigorados espiritualmente desta dolorosa
experiência da pandemia.

Arquidiocese de Mariana | Dezembro de 2020/Janeiro de 2021

Semana Vocacional 2021: um novo
estilo para escutar o chamado de Deus
BRUNA SUDÁRIO

Todos os anos, o mês de janeiro é marcado pela Semana
Vocacional da arquidiocese.
Por causa da pandemia da
Covid-19, a edição do próximo ano será realizada em um
formato diferente, sem o encontro presencial. “Os vocacionados serão acompanhados
de um modo personalizado”,
ressaltou o diretor da Comunidade Vocacional (GOV) e
promotor vocacional da Arquidiocese, padre Rosemar
Marcos Condé.
"Chamou os que Ele quis
para que ficassem com Ele"
(Mateus 3, 13) é o tema da
Semana Vocacional 2021. Segundo padre Rosemar, esta
temática ajudará a perceber
o objetivo primeiro de todo
chamado que Deus faz a cada
pessoa e também de quem é a
iniciativa deste chamado. “É
Deus quem sempre toma a iniciativa e chama a cada um para
uma vocação específica. E não
chama para fazer coisas. Chama primeiro para estar com
Ele. Eis o sentido e o fundamento de toda vocação: a amizade com o Senhor. E depois

"

de ficarmos com Ele, partiremos em missão. Seremos bons
missionários se, antes, formos
bons discípulos. E a proposta
da semana vocacional é justamente esta de ajudar os jovens
vocacionados a escutar o chamado do Senhor e responder
com generosidade seu sim”,
disse.
Desde o mês de outubro,
iniciativas nas redes sociais do
Seminário São José, como lives
e vídeos, estão sendo promovidas, com o objetivo de apresentar algumas características
do padre arquidiocesano para
os jovens, motivando-os ao
discernimento vocacional em
vista do ingresso em nosso seminário. Durante o período de
divulgação da Semana Vocacional, os vocacionados foram
convidados a participarem de
um grupo de WhatsApp, coordenado pelo padre Rosemar,
para troca de experiências e
esclarecimentos.
“Os candidatos a participarem serão acompanhados através de um grupo de whatsapp.
Eles terão uma conversa inicial
com os párocos sobre a cami-

nhada e o discernimento vocacional. Depois irão participar
de uma hora santa vocacional
online. Teremos um encontro
vocacional online com os candidatos. Na primeira quinzena
de janeiro eles serão visitados
pelos padres da equipe de formadores. Trata-se de um estilo
novo, desafiador e cheio de esperança, porque quem conduz
tudo é Deus”, afirmou.
Padre Rosemar acrescentou
que diante de tantas propostas,
vozes e chamados do mundo
de hoje, os vocacionados podem esperar um auxílio valioso para escutar e discernir
o verdadeiro Chamado do Senhor em suas vidas. “É indispensável estar com o coração
aberto e desejoso de fazer essa
experiência com o Senhor.
Será diferente, de modo on-line, contudo o Senhor que
nos chama é sempre o mesmo:
bom, fiel e amoroso. E por isso
jamais deixará que a messe se
perca por falta de operários.
Ele continuará chamando,
mesmo com a pandemia, mais
trabalhadores para a sua vinha”, disse.

Será diferente, de modo on-line, contudo o Senhor que nos chama é sempre
o mesmo: bom, ﬁel e amoroso. E por isso jamais deixará que a messe se
perca por falta de operários".
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Giro de Notícias

Seminário celebra seus 270 anos
Em clima de festa e gratidão,
o Seminário São José celebrou os
seus 270 anos no dia 20 de dezembro.
Uma missa, presidida pelo arcebispo de Mariana, Dom Airton
José dos Santos, marcou a data.
Na celebração também foi realizada a posse canônica do monsenhor Celso Murilo Souza Reis
como reitor e do padre Sérgio
José da Silva como ecônomo.
Na ocasião, também foi instituído o ministério de acólito e

leitores aos seminaristas. Na celebração, Dom Airton destacou
que a presença no Seminário não
é apenas uma formação acadêmica, mas uma formação a um ministério sagrado da Igreja, para
servir a Deus. “A preparação que
o seminário busca dá através dos
seus valores, das disciplinas, e
através da obediência à palavra
de Deus, tem como objetivo formar homens de espírito, homens
que buscam compreender Deus
que se revela”, afirmou.

Pastoral da Criança realiza assembleia online
A Pastoral da Criança da arquidiocese realizou a sua assembleia
no dia 12 de dezembro. O encontro
foi online e contou com a presença dos coordenadores paroquiais e
regionais, do coordenador da Pastoral, padre Dario Chaves, e do coordenador arquidiocesano de pastoral, padre Edmar José da Silva.
A Assembleia foi iniciada com a
leitura e reflexão do evangelho feita
por padre Dário. Em seguida, pa-

BRUNA SUDÁRIO

REPRODUÇÃO

dre Edmar conduziu um momento
de espiritualidade, que foi dividido
em dois momentos. No primeiro
momento, ele destacou sete sinais
de vida observados durante esta
pandemia e 5 sinais de morte. Os
coordenadores paroquiais também tiveram a oportunidade de
partilhar sobre as luzes que surgiram desta pandemia e relataram as
ações realizadas e que devem continuar.

Vaticano lança site dedicado
à encíclica "Fratelli tutti"
O Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano lançou um site dedicado à última
encíclica do Papa Francisco ‘Fratelli Tutti’, sobre a fraternidade e a amizade social. O site tem como objetivo divulgar
a mensagem de amizade e fraternidade
humana em três línguas, com atualizações constantes. A página entrou no ar
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no dia 1º de dezembro e pode ser acessada através do link www.fratellitutti.va.
De acordo com o Dicastério, o site é
interativo uma vez que, através do espaço ‘Iniciativas’, todas as contribuições
que igrejas, comunidades e indivíduos queiram divulgar serão recebidas e
compartilhadas para colocar em prática
a mensagem contida na Encíclica.

Apostolado da Oração completa 100 anos na Paróquia
Sant'Ana de Abre campo
O Apostolado da Oração presente na Paróquia Sant’Ana, Abre
Campo, na Região Pastoral Mariana Leste, completou, no dia 20 de
novembro, 100 anos da sua fundação. Para celebrar este momento,
foi realizado um tríduo com missas
e entrega das novas fitas para os
membros do Apostolado, homenagens aos membros mais antigos,
testemunhos, linha do tempo com
fotografias, além da composição do
Hino e da Oração oficiais para celebrar este centenário. Atualmente,
o Apostolado possui 580 membros,
sendo 380 atuando na comunidade
matriz e 200 membros espalhados
pelas comunidades rurais.

De acordo com o pároco, padre
Eliseu Donisete de Paiva Gomes,
celebrar o jubileu de 100 anos da
presença do Apostolado em Abre
Campo “é oportunidade para expressar nossa gratidão a Deus por
tudo o que fez e tem feito os membros do Apostolado em nossa Paróquia, comprometidos não só com a
devoção ao Coração de Jesus, mas
sobretudo, em ser presença engajada junto às pastorais e à evangelização. O Apostolado é uma benção,
que de geração em geração, faz da
Igreja de Cristo um campo sagrado
onde se vive o amor ao Coração de
Jesus e o serviço aos mais pobres e
necessitados”.

PASCOM

Arte, cultura e fé
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"Natividade,
Oratório de Natal".

A história de Jesus Cristo, desde a profecia
até seu nascimento, apresentada há mais
de 15 anos por moradores do distrito de
Padre Viegas, em Mariana, não será encenada neste ano por causa da pandemia da
Covid-19. Com o título “Oratório de Natal”,
a obra, repleta de detalhes, reúne canto e
teatro, e foi composta por José Acácio Santana, músico de destaque nacional no canto coral sacro.
“Natividade, Oratório
de Natal” é uma obra de
José Acácio Santana e vem
sendo apresentada pelos
“Oratorianos de Padre
Viegas” desde 2005. A motivação para fazer o auto de
Natal nasceu de um casal
da comunidade. “ Zacarias e Graça, compraram
um DVD, assistiram essa
apresentação, e divulgaram em Padre Viegas. Assim, começou o incentivo
para a realização do Auto
de Natal pelo Geraldo de
Jesus Gomes, que é o fundador e o maestro do Coral, foi o incentivador de

fazer a apresentação. Com
os anos, foi aumentando
o número dos participantes”, explicou Afonso Jales,
coordenador do grupo.
Aos poucos, o Auto de
Natal de Padre Viegas foi
ganhando visibilidade e
começou a se apresentar
em diversas cidades da Arquidiocese e fora dela. A
cada ano, são em média,
10 apresentações.
“Em 2006, só nos apresentamos em Padre Viegas.
Nos anos de 2007 e 2008 as
apresentações foram realizadas em Mariana. Nos
anos seguintes fizemos

uma média de 6 apresentações por ano, chegando a
10 em 2018 e 11 em 2019”,
lembrou Afonso.
Atualmente, o grupo
conta com mais 50 pessoas, sendo elas donas de
casa, aposentados, trabalhadores e estudantes, o
grupo se divide em atuação, canto e na equipe de
apoio. Para auxiliar nos
trabalhos, eles contam
com o apoio do maestro
Afonso Júlio Jales.
“Começamos com base
no coral Nossa Senhora
do Rosário, mas foi envolvendo outras pessoas

da comunidade. Daí foi
necessário criar uma coordenação específica. Nesses
15 anos já foram mais de
80 apresentações nesses 15
anos .
Segundo Afonso todo o
trabalho é feito com muito
amor e devoção. “Fazemos
esse auto de Natal no espírito de fé e divulgando
a verdadeira mensagem
cristã do Natal do Senhor”.
Para Margarida Angélica Gonçalves Moreira, que
participa do grupo desde
2005, fazer parte do Auto
significa alegria de evangelizar através da música e

da arte. “O Auto de Natal
de Padre Viegas vai além
do cantar, ele passa pela
beleza da encenação, do
movimento que dá vida
e brilho da apresentação.
Participar do Auto de
Natal é ressignificar toda
uma trajetória das comemorações natalinas. Me
sinto honrada e feliz, por
fazer parte dele”, disse.
Todos os anos, os ensaios são iniciados em fevereiro, o grupo se reúne uma
vez ao mês, e a partir de
agosto os ensaios se intensificam. Neste ano, os ensaios não foram realizados.
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