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Com o tema “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor” e o lema “Cristo é a nossa paz: do
que era dividido, fez uma unidade” (Ef 2,14), a Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021
nos convida a superar as polarizações e os extremismos por meio do diálogo fraterno e amoroso.
Páginas 4,5 e 10

THALIA GONÇALVES

Diálogo
comprometido com a paz
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Editorial
CF: Cristo é a paz da unidade

ivencia-se a nova Campanha da Fraternidade (CF) com o tema “Fraternidade e diálogo: compromisso de amor” e o lema: “Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma
unidade” (Ef 2,14a). O mundo se polarizou em
tendências contrárias entre si no plano político-econômico e social. Interesses de grupos e organizações impõem pensamentos e formas de poder e dominação. A pandemia aumentou a busca
individualista de uns sobre os outros. Há muito
que se aprender com a alteridade. E, mais uma
vez, as Igrejas do Conselho Nacional das Igrejas
Cristãs (CONIC) propõem o caminho ecumênico do diálogo tendo o Cristo como a razão da
paz tão sonhada.
Superar as polarizações é processo educativo
para o que almeja a CF 2021. Em seus objetivos
quer redescobrir a força do diálogo, denunciar
as violências legitimadas manipulando com o
nome de Jesus. Nunca se viu tanto o nome do
Cristo ser usado para propagar o exclusivismo, a
exploração e a destruição ambiental. A desigualdade e as injustiças fabricam a fome e a miséria.
As Igrejas e a sociedade organizada podem contribuir com a cultura do amor na superação do
ódio. A convivência ecumênica e inter-religiosa
estimulam o diálogo e compromisso com a vida.
O pluralismo refletido auxilia as crenças, ideologias e concepções diversas para o respeito recíproco das religiões para se aliarem na luta pelo
bem comum e pela integralidade do ser humano.
Cuidar e dialogar se coadunam no testemunho da fé comprometida. O planeta ressente-se
de respirar o oxigênio da vitalidade e da existência. O trabalho virtual, mas real, das Igrejas
cristãs é um grande passo na construção desta
Campanha da Fraternidade. Demonstra que o
amor ao outro, aos pobres, à terra e suas riquezas e deficiências ganham novo sentido no atual
contexto pandêmico. As disparidades econômicas, o racismo, o feminicídio e as segregações
criadoras de violência contrastam com o pensamento do Cristo que veio ser a paz dialogal e
transformadora.
O jornal Pastoral, nesta edição, vem colaborar com o diálogo para a paz e a unidade. Essa
conversão será contínua construção para a fraternidade dos povos e culturas. As Igrejas cristãs
abrem o caminho renovador de vida, o que fortalece os ânimos para os dias atuais.
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“Vamos subir a Jerusalém” (Mt 20, 18).

Quaresma: tempo para renovar fé, esperança e caridade
PIXABAY

V

Mensagem do Papa Francisco
para a Quaresma de 2021

E

m mensagem para a
Quaresma deste ano,
divulgada em 12 de fevereiro, o Papa Francisco nos
convida a renovar a nossa fé,
esperança e a caridade, a obter a água viva da esperança
e a receber com o coração
aberto o amor de Deus que
nos transforma em irmãos e
irmãs em Cristo. Além disso, o pontífice nos chama a
atenção para o cuidado com
todos aqueles que se encontram em situações de sofrimento devido à pandemia
da Covid-19.
"Jesus, ao anunciar aos
discípulos a sua paixão,
morte e ressurreição como
cumprimento da vontade do
Pai, desvenda-lhes o sentido
profundo da sua missão e
convida-os a associarem-se
à mesma pela salvação do
mundo.
Ao percorrer o caminho
quaresmal que nos conduz
às celebrações pascais, recordamos Aquele que ‘Se
rebaixou a Si mesmo, tornando-Se obediente até à
morte e morte de cruz’ (Fl
2, 8). Neste tempo de conversão, renovamos a nossa
fé, obtemos a «água viva» da
esperança e recebemos com
o coração aberto o amor
de Deus que nos transforma em irmãos e irmãs em
Cristo. Na noite de Páscoa,

renovaremos as promessas
do nosso Batismo, para renascer como mulheres e homens novos por obra e graça
do Espírito Santo. Entretanto o itinerário da Quaresma,
como aliás todo o caminho
cristão, já está inteiramente
sob a luz da ressurreição que
anima os sentimentos, atitudes e opções de quem deseja
seguir a Cristo.
O jejum, a oração e a esmola — tal como são apresentados por Jesus na sua
pregação (cf. Mt 6, 1-18) —
são as condições para a nossa conversão e sua expressão.
O caminho da pobreza e da
privação (o jejum), a atenção e os gestos de amor pelo
homem ferido (a esmola) e
o diálogo filial com o Pai (a
oração) permitem-nos encarnar uma fé sincera, uma
esperança viva e uma caridade operosa”, disse o Papa
na introdução da mensagem
que tem como tema “Vamos
subir a Jerusalém. Quaresma: tempo para renovar fé,
esperança e caridade”.
Ao falar sobre a caridade
que, segundo o pontífice,
quando vivida seguindo as
pegadas de Cristo na atenção e compaixão por cada
pessoa, é a mais alta expressão da nossa fé e da nossa
esperança, o Papa Francisco afirma que ela é o nosso

vínculo com a partilha e a
comunhão.
“A caridade alegra-se
ao ver o outro crescer; e de
igual modo sofre quando o
encontra na angústia: sozinho, doente, sem abrigo,
desprezado, necessitado... A
caridade é o impulso do coração que nos faz sair de nós
mesmos gerando o vínculo
da partilha e da comunhão”,
pontuou.
Por fim, o pontífice pediu aos fiéis compaixão com
todos que estão sofrendo
com a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus.
“Viver uma Quaresma de
caridade significa cuidar de
quem se encontra em condições de sofrimento, abandono ou angústia por causa
da pandemia de Covid-19.
Neste contexto de grande
incerteza quanto ao futuro,
lembrando-nos da palavra
que Deus dera ao seu Servo — ‘não temas, porque Eu
te resgatei’ (Is 43, 1) —, ofereçamos, juntamente com
a nossa obra de caridade,
uma palavra de confiança e
façamos sentir ao outro que
Deus o ama como um filho”,
destacou.
A mensagem do Papa
Francisco para a Quaresma
deste ano está disponível na
íntegra no site da Arquidiocese de Mariana.
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Vacinação:
ARQUIVO PESSOAL

um ato em defesa da vida

Em primeira mensagem para o ano de 2021, divulgada em 6 de janeiro, a
presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) defendeu a
vacinação para todos. No Brasil, a imunização da população iniciou-se no dia
17 de janeiro, logo após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter
aprovado a autorização temporária para o uso emergencial da vacina CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica Sinovac em parceria com o Instituto
Butantan, e da vacina Covishield, produzida pela farmacêutica Serum Institute of India, em parceria com a AstraZeneca/Universidade de Oxford/Fiocruz.
Segundo dados do consórcio de veículos de imprensa, atualizados em 3 de
março, no Brasil, 7,3 milhões de pessoas receberam pelo menos uma dose da
vacina contra a Covid-19. Para saber mais sobre o papel da Igreja na defesa
da vacinação e da saúde pública, o jornal Pastoral conversou com o Bispo
Diocesano de Campos (RJ) e Referencial da Pastoral Nacional da Saúde, Dom
Roberto Francisco Ferrería Paz. Além disso, Dom Roberto é membro da Comissão Episcopal do Laicato e da Equipe de Trabalho da CNBB do Pacto pela Vida
e pelo Brasil. Confira!
Thalia Gonçalves e Bruna Sudário

Jornal Pastoral: A Igreja,
em suas campanhas, sempre defendeu a vida. De
que forma ser a favor da
vacina para todos é uma
forma de defender a vida?
Dom Roberto: A vacina é
um procedimento médico
que nos imuniza contra a
Covid-19, sendo, até agora,
o único meio eficaz de sair
desta pandemia, garantindo a vida gravemente ameaçada. As vacinas até agora foram utilizadas com
sucesso para superar as
grandes pandemias. [En-

tretanto], o negacionismo
é criminoso, pois se opõe à
ciência e à salvaguarda da
vida humana.
Jornal Pastoral: As fake
news e outros tipos de desinformação têm prejudicado as ações de combate
e prevenção à pandemia
e, agora, a vacinação, colocando muitas vezes em
risco a integridade da
saúde das pessoas. Qual
deve ser o papel desempenhado pela comunidade
cristã no combate à desinformação e em defesa

da vacinação? A Pastoral
da Saúde realizou alguma
ação nesse sentido?

falsas e mitológicas sobre a
vacina, que deixam as pessoas com dúvidas e perplexas, levando algumas mais
impressionáveis a desistirem da vacina arriscando
seriamente suas vidas e a
dos seus familiares.
As lives, encontros, presença nos Conselhos de
saúde e comunidades terapêuticas têm sido as atividades de comunicação
e conscientização sobre a
vacina realizadas pela Pastoral da Saúde.
Jornal Pastoral: Quando
a comissão do Vaticano
fala de vacina para todos,
ela se baseia em princípios básicos da Doutrina
Social da Igreja. Quais
princípios são esses?
Dom Roberto: O mais
importante é o princípio
da dignidade da pessoa
humana e a inviolabilidade da vida humana. Os
outros se derivam destes e
são: a justiça social, a solidariedade, a destinação
comum dos bens da Terra,
a opção pelos pobres, os
princípios da bioética "que
são beneficência, não maleficência, equidade, justiça social e autonomia, ou
seja, do direito à recebê-la", e o princípio constitucional civil, que é a saúde
como direito de todos e
dever do Estado.
Jornal Pastoral: Em sua primeira mensagem de 2021,
a presidência da Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB) defen-

"

Dom Roberto: A comunidade eclesial, através de
seus pastores e, especificamente, da Pastoral da Saúde, dos médicos e demais
agentes sanitários católicos, deve ser firme e, claro, contribuir e motivar o
processo de vacinação em
massa. Além disso, [deve]
alertar a população sobre
as fake news, mostrando as
consequências danosas e
até letais destas narrativas

deu que a vacina contra a
Covid-19 é um direito de
todos os brasileiros. Segundo a presidência da
CNBB, é imprescindível
que todos caminhem juntos, solidariamente, sem
exclusões para a erradicação da Covid-19 do mapa
do Brasil. Dessa forma,
como os cristãos e cristãs
devem continuar agindo
neste contexto da pandemia e começo da vacinação?
Dom Roberto: Exercendo
sua cidadania através da
opinião pública, os debates
e o controle social através
do Sistema Único de Saúde (SUS) e os conselhos da
saúde, garantindo a universalização da vacina.
Jornal Pastoral: Qual o
papel da Igreja na defesa
da saúde pública no Brasil?
Dom Roberto: Fortalecer
e garantir o financiamento
do SUS e o controle social,
evangelizar e contribuir
na formação ética e humana dos agentes sanitários,
defender integralmente o
direito à vida, os direitos
sociais, a justiça e saúde
ambiental da Casa Comum
e os direitos dos pacientes
e usuários do sistema de
saúde. Finalmente, esclarecer e apresentar o conceito
amplo e abrangente de saúde e plenitude humana em
todas as dimensões: corporal, mental, ambiental e
espiritual.

As vacinas até agora foram utilizadas com sucesso para superar as
grandes pandemias. [Entretanto], o
negacionismo é criminoso, pois se
opõe à ciência e à salvaguarda da
vida humana”.
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Diálogo
como compromisso de amor
"Ao promover o diálogo como compromisso de amor, a Campanha da Fraternidade lembra que são os cristãos
os primeiros a ter que dar exemplo, começando pela prática do diálogo ecumênico”, aﬁrma o Papa Francisco

REPRODUÇÃO DA INTERNET

em mensagem enviada ao Brasil para a Campanha da Fraternidade de 2021

Assumir o diálogo como
compromisso de vida e
amor. É este o chamado que
a Campanha da Fraternidade Ecumênica (CFE) de
2021 nos faz. Com o tema
“Fraternidade e Diálogo:
compromisso de amor” e o
lema “Cristo é a nossa paz:
do que era dividido, fez
uma unidade” (Ef 2,14), a
57ª edição da Campanha da
Fraternidade é ecumênica,
ou seja, tem a preparação
e organização do Conselho
Nacional de Igrejas Cristãs
(CONIC).
De acordo com o secretário Executivo de Campanhas da Conferência Na-

cional dos Bispos do Brasil
(CNBB) e membro da comissão organizadora articulada pelo CONIC, padre
Patriky Samuel Batista, à
luz do tema da CFE 2021,
o nosso principal compromisso como cristãos deve
ser assumir o diálogo como
um estilo de vida. “Isso
supõe capacidade de escuta, convivência, clareza da
própria identidade e abertura de coração. A graça
do santo batismo nos compromete com a prática do
bem. O tempo quaresmal é
uma singular oportunidade
para abraçarmos a graça de
Deus e recomeçar, a partir

de Cristo, uma vida autenticamente cristã. Assim,
penso que o primeiro passo para trabalhar e viver a
campanha é assumir com
seriedade o período quaresmal como tempo favorável
para a conversão de vida”,
enfatiza.
Seguindo o chamado de
Marcos (1,15), “Convertei-vos e crede no Evangelho”,
o pároco da Paróquia de
São João Batista, em Barão de Cocais (MG), padre
José Antônio de Oliveira,
ressalta ainda que o convite que nos é feito nesta
época, independentemente
do tema da Campanha da

Fraternidade (CF), é sempre
o da conversão. “O tempo
escolhido para se viver a
Campanha da Fraternidade é justamente a Quaresma, por ser um tempo de
conversão, de mudança em
nosso jeito de ser, de pensar
e de agir, nos adequando ao
jeito de Jesus e à proposta
do Reino”, explica.
Para o presbítero do Clero marianese, neste ano,
de forma mais específica, a
CFE nos ajuda a perceber
a importância de se superar as polarizações e os
extremismos que, na sua
opinião, são quase sempre
causados pela intolerância

e causadores da violência.
“Para isso, precisamos nos
dedicar mais ao diálogo
amoroso, ao respeito, sinais
do verdadeiro amor ensinado e testemunhado por Jesus Cristo. Nesse contexto,
é fundamental denunciar as
injustiças, as desigualdades
e a instrumentalização da
fé, buscar a unidade na luta
pelas causas comuns, promover a cultura do amor, o
diálogo respeitoso e a convivência fraterna”, reforça o
padre José Antônio.
Essa necessidade de superar os extremismos e os
diversos tipos de violências
é reforçada com o lema da

CFE que, através do trecho
da Carta aos Efésios (2,14a),
traz um pedido de oração de
paz e unidade entre todos.
“Todas as pessoas de bom
senso desejam e buscam
a paz. Mas para a bíblia, a
palavra ‘paz’ não significa
apenas ausência de guerras
ou de violência; significa
‘plenitude dos dons’. É ter
tudo aquilo de que precisamos para estarmos bem
e sermos felizes. Jesus diz
que seus discípulos missionários devem ser comunicadores da paz (cf. Lc 10,5):
‘Eu vos dou a minha paz’
e ‘A paz esteja convosco’.
Mas para alcançar essa paz
é preciso derrubar muros
da inimizade (cf. Ef 2,13) e
da intolerância e construir
pontes de amor e de diálogo”, pontua o sacerdote da
Arquidiocese de Mariana.
“Como pessoa, família e
comunidade, o que estamos fazendo para derrubar
os muros que dividem, separam e segregam? O que
estamos fazendo para construir pontes que nos unem
e nos fazem parceiros na
defesa da vida e do bem?”,
reflete padre José.
O Papa Francisco, em
mensagem enviada ao Brasil para a CF, convidou os
fiéis a sentarem-se para escutar o outro, a fim de superar os obstáculos de um
mundo que muitas vezes é
surdo. “Ao promover o diálogo como compromisso de
amor, a Campanha da Fraternidade lembra que são os
cristãos os primeiros a ter
que dar exemplo, começando pela prática do diálogo
ecumênico. Certos de que
‘devemos sempre lembrar-nos de que somos peregrinos, e peregrinamos juntos’, no diálogo ecumênico
podemos verdadeiramente
‘abrir o coração ao companheiro de estrada sem medos nem desconfianças, e
olhar primariamente para
o que procuramos: a paz
no rosto do único Deus’
(Exort. Apost. Evangelii
gaudium, n. 244)”, destaca
o pontífice.

"

Texto-base
A fim de auxiliar nas
ações e reflexões sobre a
Campanha da Fraternidade, anualmente, a comissão
organizadora prepara um
texto-base que, de acordo

Comunhão e participação

com o padre José Antônio,
oferece elementos e indica
pistas para que tenhamos
um conhecimento mais
amplo e detalhado daquela
realidade. “Com dados estatísticos e a partir de experiências concretas, passamos a conhecer melhor
não só a realidade em si,
mas também as suas causas
e consequências. Mais que
uma visão aérea ou superficial, procura-se fazer uma
radiografia daquela situação”, pontua.
Já o Secretário Executivo
de Campanhas da CNBB
explica que o método utilizado na Campanha da Fraternidade é “ver”, “julgar”
e “agir” e, neste ano, foi incluído um último momento
chamado “celebrar”, que é
uma proposta de celebração
ecumênica para se refletir
sobre a CFE. Além disso,
outra novidade é que, em
2021, cada um desses momentos é apresentado como
uma parada, sendo uma
referência ao caminho dos
discípulos de Emaús. “O
convite é o seguinte: muito provavelmente aqueles
discípulos a caminho de
Emaús (Lc 24,35) fizeram
algumas paradas durante
aqueles 11 km. Com eles,
queremos fazer uma pequena parada para ver a
realidade, iluminá-la à luz
da palavra de Deus; parar

para conversar, discernir e
encontrar caminhos para
efetivar o diálogo enquanto estilo de vida. Somos
convidados a percorrer este
caminho com os olhos fixos
em Jesus, caminho, verdade
e vida”, afirma o padre Patriky.
Em 2021, conforme consta no documento, a CFE
tem como objetivo geral
“pensar, avaliar e identificar
caminhos para a superação
das polarizações e das violências que marcam o mundo atual”. Para alcançá-lo
foram propostos alguns objetivos específicos como redescobrir a força do diálogo
como caminho de relações
mais amorosas, denunciar
as diferentes violências praticadas e legitimadas indevidamente em nome de Jesus, contribuir para superar
as desigualdades e fortalecer a convivência ecumênica e inter-religiosa.
Segundo informações do
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos,
no primeiro semestre de
2019, houve um aumento de
56% dos casos de intolerância religiosa no Brasil em
comparação com o mesmo
período de 2018. Ao trazer
esses dados, o texto-base
ressalta que “esse tipo de
violência mostra o quanto não cumprimos com o
mandamento de não vio-

lentar os estrangeiros (Ex
22,21)”. Mais do que isso,
revela que não seguimos
o mandamento de Jesus:
“amarás o teu próximo
como a ti mesmo” (Mt
22,39).
Por essa razão, para o padre Patriky, amar e anunciar Jesus Cristo devem ser
os papéis desempenhados
pelos cristãos no combate
aos diversos tipos de violência. “Diante de racismos,
violência religiosa, etc., o
papel do cristão é amar o
próximo e defender a vida
desde a sua concepção, passando pelo fim natural, até
a vida eterna! Fortalecidos
pela Palavra de Deus, trilhando o caminho de uma
vida mais santa, superando
o pecado e a morte, a Campanha da Fraternidade nos
traz como objetivo geral
este desejo de despertar a
solidariedade, dos fiéis e
dos membros da sociedade,
em relação a um problema
concreto que envolve a sociedade brasileira, buscando caminhos de solução.
Um despertar que brota de
um coração convertido; de
um coração que quer ser
semelhante ao coração de
Jesus”, destaca.
Além disso, ele nos chama a atenção para o fato
de que o “diálogo e a convivência fraterna, mesmo
com tantas diferenças, são

|
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nossos maiores testemunhos em um mundo marcado por tantas polarizações, violências e ódio”.
Para o padre Patrick, “só
haverá unidade quando
houver a conversão dos
corações. Celebrar e fortalecer a caminhada ecumênica exige de nós clareza do
que a Igreja entende sobre
o ecumenismo. Eis um dos
grandes desafios que vem
com a Campanha deste
ano”, ressalta.
Histórico da CFE
Segundo o Secretário
Executivo de Campanhas
da CNBB, desde a década de 1980, um projeto de
se realizar uma campanha
ecumênica de evangelização e missão era sonhado.
Em 1998, durante a Assembleia Geral dos Bispos
do Brasil, ficou decidida
a criação da CFE. Assim,
em 2000, à ocasião do jubileu de dois mil anos no
nascimento de Jesus Cristo, aconteceu a primeira
Campanha da Fraternidade
Ecumênica.
Desde então, a cada cinco anos, a Igreja Católica
no Brasil se une a outras
Igrejas Cristãs, que fazem
parte do CONIC, na realização e condução dos trabalhos da CFE, sendo que,
neste ano, realiza a sua
quinta edição.

Só haverá unidade quando houver a conversão dos corações. Celebrar e fortalecer a caminhada ecumênica exige de nós clareza do que a Igreja entende sobre o ecumenismo. Eis um dos grandes desaﬁos
que vem com a Campanha deste ano”.

JONAS DA COSTA REIS
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Formação

Tempo da Quaresma
Comissão Arquidiocesana de Liturgia

A liturgia do tempo quaresmal nos convida a viver
um grande retiro, no qual o aspecto da penitência, da
oração e da caridade nos move à conversão. É um tempo estabelecido pela Igreja para que nos preparemos
para a grande festa da Páscoa de Jesus Cristo. A quaresma tem início na quarta-feira de cinzas — instituída há muito tempo na Igreja - e vai até a missa da Ceia
do Senhor, com a qual se inicia o tríduo Pascal. São
40 dias em que somos convidados a viver o mistério
de Jesus no deserto, na oração pessoal e comunitária,
escutando a Palavra de Deus.
Ensina o Vaticano II: “Ponham-se maior realce,
tanto na Liturgia como na catequese litúrgica, os dois
aspectos característicos do tempo quaresmal, que pretende, sobretudo através da recordação ou preparação
do Batismo e pela Penitência, preparar os fiéis, que
devem ouvir com mais frequência a Palavra de Deus
e dedicar-se à oração com mais insistência, para a celebração do mistério pascal" (cf. SC 109).
Devido ao seu caráter penitencial, o tempo da Quaresma possui uma forte dimensão batismal. Para todos nós é tempo de rever como estamos vivendo as
promessas de nosso Batismo, as quais renovamos solenemente na Vigília Pascal, no Sábado Santo. Para os
catecúmenos (os adultos que se preparam para abraçar a fé da Igreja) o tempo da Quaresma é o tempo da
preparação próxima para a recepção dos Sacramentos
da Iniciação Cristã (batismo, eucaristia e crisma) na
Vigília Pascal.
Ao longo desse período, sobretudo na liturgia do
domingo, fazemos um esforço para recuperar o ritmo
da vida cristã, de acordo com a nossa vocação de verdadeiros filhos e filhas de Deus. Na Quaresma, Cristo
nos convida a mudar de vida. A Igreja nos convida a
viver atitudes cristãs a fim de que nos pareçamos mais
com Jesus Cristo, já que por ação do pecado, nos afastamos de Deus. Por isso, a Quaresma é o tempo especial do perdão e da reconciliação com Deus e com os
irmãos e irmãs. Nesse tempo litúrgico, aprendemos a
conhecer e a apreciar a Cruz de Jesus e a tomar nossa
cruz com alegria para alcançar a glória da ressurreição.
Anexo
A penitência na vida e na liturgia da Igreja — “De
muitas e variadas maneiras o povo de Deus pratica e
realiza esta contínua penitência. Participando da Paixão de Cristo pelos seus sofrimentos e convertendo-se
cada vez mais ao Evangelho de Cristo pela prática das
obras de caridade e misericórdia, torna-se no mundo
o sinal da conversão a Deus. A Igreja o expressa em
sua vida e o celebra em sua liturgia, quando os fiéis se
reconhecem pecadores e imploram o perdão de Deus e
dos irmãos, como sucede nas celebrações penitenciais,
na proclamação da palavra de Deus, na oração e nos
elementos penitenciais da celebração eucarística. Com
efeito, no sacramento da Penitência os fiéis "obtêm da
misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus, e
ao mesmo tempo são reconciliados com a Igreja, que
eles feriram pelo pecado e que colabora para sua conversão com a caridade, o exemplo e as orações" (Introdução Geral do Ritual da Penitência, n. 4).

Vamos c
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III Domingo da Quaresma
Jo 2,13-25

Continuando nossa caminhada quaresmal,
nesse terceiro domingo da quaresma nos encontramos com Jesus no Templo de Jerusalém
chamando atenção daqueles que não estavam
respeitando aquele lugar santo. Mais que isso,
o próprio Senhor nos apresenta uma novidade: ao pedirem um sinal, Ele se identifica com
o verdadeiro Templo de Deus, antecipando
assim como sinal sua Paixão e ressurreição
— “Destruí, este Templo, e em três dias o levantarei” (Jo 2, 19). Jesus é a Palavra do Pai
que nos orienta para a conversão e renovação,
somente N’Ele podemos entender a lógica e
os mandamentos do Senhor, que não se apresentam a nós como imposição, mas sim como
proposta para uma vida pautada na verdade e
na justiça.
Sentido Litúrgico
“O zelo por tua casa me consumirá” nos recorda do cuidado que somos chamados a ter
para com as coisas do Senhor. Nesse terceiro
domingo da quaresma, recordemos que somos também templos vivos e que o cuidado
com a vida humana se faz urgente.
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IV Domingo da Quaresma
Jo 3,14-21

Neste domingo recordamos a conclusão do diálogo de Jesus com Nicodemos,
que se traduz num convite à conversão. Jesus anuncia sua Paixão e entrega de sua
vida como prova de amor à humanidade, que se concretiza na cruz. A escolha é
nossa crer ou não crer. A oferta que Deus nos faz é livre, assim como livre deve
ser nossa resposta. O mistério da cruz é antecipado, Jesus manifesta seu amor e
indica o caminho.
Sentido Litúrgico
Jesus é vida e luz. Somos convidados a escolher a misericórdia e o amor de
Deus. Pela fé em Jesus é dada aos que creem a vida eterna, passagem da morte
para a vida, das trevas para a luz. Deus ama a humanidade inteira e oferece vida
em plenitude.
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celebrar!

A liturgia sacramental do Batismo
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Queremos ver Jesus! Quem vai ao seu encontro, o que é que vai encontrar?
O caminho que Jesus aponta é o caminho
do amor, do dom da vida, da entrega total a
Deus e aos irmãos. A vida nasce do amor;
amor que passa pela morte. É necessário que
Jesus seja glorificado pela cruz e ressurreição. Revela que a glória passa pela experiência do grão de trigo que deve morrer para
produzir fruto. Que Mistério! Doar a vida
pela cruz, lugar onde brota a verdadeira vida
que Deus nos oferece.
Ver Jesus, conhecê-Lo e aceitar seu convite:
“Se alguém me quer servir, siga-me...”

ILUSTRAÇÃO: PADRE BRUNO ANDRADE

Liturgia

Comissão Arquidiocesana de Liturgia

V Domingo da Quaresma
Jo 12,20-33
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Sentido Litúrgico
Encontrar com Jesus e conhecer a salvação
é a verdadeira libertação. Pela obediência,
passa pelo sofrimento até a morte de cruz,
onde se manifesta a beleza do amor e a glória de Deus para frutificar em nós a reconciliação com o Pai.

28/3

Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor
Mc 14,1-15,47
Neste domingo, celebramos com toda a Igreja o Domingo de Ramos e da
Paixão do Senhor que une num todo o triunfo real de Cristo e o anúncio da
Paixão. Fazemos memória de Cristo em Jerusalém para realizar a entrega de
sua vida pela morte de cruz, em fidelidade ao projeto do Pai. Na cruz revela-se
o Mistério do amor de Deus, esse amor que não guarda nada para si, mas se faz
dom total.
Sentido Litúrgico
Mistério do amor de Deus por nós. A cruz apresenta-nos como lição suprema: doação da vida por amor.

Maria do Socorro
Região Mariana Norte

É sempre um momento de alegria ver uma criança ou um
adulto sendo batizados: um novo membro é recebido na comunidade de fé em Jesus Cristo. Para isso, é muito importante que,
durante a Liturgia do Batismo, a comunidade participe ativamente, com atenção à riqueza de significados dos símbolos, gestos e orações, para que se compreenda por que são usados e que
efeitos espirituais produzem em quem os recebe com fé.
Eles só têm sentido se nos ajudarem a compreender e a vivenciar o que celebramos: o mistério pascal do Cristo. A centralidade é o Cristo, que se manifesta nos sacramentos de maneira
simbólica. Cristo está sempre presente em sua Igreja, sobretudo
nas celebrações litúrgicas. Assim, quando alguém batiza, é o
Cristo mesmo que batiza.
A celebração
A cor litúrgica usada na celebração é a branca, nos remetendo à ressurreição e à pureza da vida dos filhos de Deus. A celebração é composta pelos ritos:
1. Ritos Iniciais
O sacerdote, representando o Cristo, acolhe a todos na sua
Igreja. Após o padre e os ministros dialogarem com os pais e
padrinhos, é feito o sinal da cruz na criança, tendo o seu primeiro contato com a Santíssima Trindade.
2. Liturgia da Palavra
Nesta parte, são lidos textos da Bíblia, para indicar que a Palavra de Deus ilumina o nosso caminho e a nossa vida, e realizadas a oração dos fiéis e a invocação dos santos. Em seguida, o
celebrante reza a oração que recorda a missão de Cristo libertador do pecado e portador da salvação.
A primeira unção ou unção pré-batismal é feita no peito da
criança, com o óleo dos catecúmenos, para que o cristão, na
força do Espírito Santo, seja fortalecido para evitar o mal, fazer
o bem e possa viver com firmeza a sua fé por toda a vida.
3. Liturgia Sacramental
A Liturgia Sacramental é composta pela oração sobre a água,
as promessas batismais e o Batismo, que é a parte principal da
celebração.
Derramando a água sobre a cabeça da criança, o celebrante pronuncia a fórmula do Batismo: “(Nome), eu te batizo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”.
A 2ª unção ou unção pós-batismal é feita na cabeça com o
óleo do Crisma, óleo perfumado, consagrado pelo Arcebispo
na Quinta-Feira Santa.
A veste branca simboliza que quem é batizado se reveste da
vida nova em Cristo, sem pecados, purificado pelo Batismo.
A vela, que os pais e padrinhos acendem no círio pascal, é a
luz que simboliza a fé; significa que cabe aos pais e padrinhos
alimentar a fé e ajudar as crianças neobatizadas a andar como
filhos da luz, na presença do Cristo Ressuscitado, Ele que é a
luz que ilumina o mundo.
Ainda, há os ritos facultativos do “Éfeta” e a entrega do sal.
4. Rito Final
É feita a oração do pai nosso, simbolizando que o batizado,
filho (a) de Deus, pela mediação de Jesus Cristo, está apto para
cumprir fielmente sua vontade e confia na sua graça para vencer as tentações.
Durante a Bênção final, o celebrante abençoa a todos, para
que cada um ao seu modo se comprometa a ser exemplo e estímulo de vida cristã a quem foi batizado.
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A espiritualidade na Pastoral
da Comunicação
Pe. Edir Martins Moreira

Assessor da Pastoral da Comunicação

O processo de evangelização em nosso tempo
sente forte apelo ao uso
dos meios de comunicação. Desde sempre a Igreja
se preocupa em chegar até
àqueles que, por motivo
de enfermidade ou geográfico, têm dificuldade
de acesso a ela através dos
trabalhos missionários e,
mais recentemente, também pelos meios de comunicação. A mensagem
chega ao coração das pessoas quando estas se percebem acolhidas e amadas. Podemos recordar o
símbolo da videira utilizada por Jesus que demonstra a profundidade e a extensão da comunicação na
sua relação entre os seres
humanos e com Deus.
Deus se revela à humanidade e comunica seu
projeto de amor, conferindo-lhe a missão de ser colaboradora e continuadora
do Seu projeto. Portanto,
comunicação é dom de
Deus, é relação que se estabelece entre o Criador
e suas criaturas. Sendo
assim, criado à imagem e

semelhança de Deus, o ser
humano se comunica não
por uma exigência, mas
por um dom natural; não
por uma ordem, mas por
vocação. No ato da criação,
Deus o constitui comunicador, dotando-o de imaginação, talento, inteligência
e criatividade artística (cf.
Diretório de Comunicação
da Igreja no Brasil, 36).
Nas diretrizes gerais
da Ação Evangelizadora
da Igreja no Brasil (20192023), no número 195,
encontramos:
“investir
na presença nos meios
de comunicação social,
especialmente nas redes
sociais, deve ser um constante desafio aceito pelas
comunidades e vivenciado de modo testemunhal
e missionário. As redes
sociais ‘constituem uma
extraordinária oportunidade de diálogo, encontro e intercâmbio entre
pessoas. A web e as redes
sociais criaram uma nova
maneira de comunicar-se’”. Como ponto de partida para falar sobre Jesus
Cristo, os canais católicos
devem apresentar a vida e
o sentimento de pessoas e
comunidades cristãs reais

que, diante da intolerância
e da ausência de fraternidade, sejam luz para todos
que acessem.
Percebemos que, para
o uso dessas tecnologias,
necessitamos de algumas
ferramentas (celular, câmera, notebook, etc.) e
formação para manuseio
delas, mas o comunicador, na comunidade, deve
abraçar a Pastoral da Comunicação como agente missionário, visando
promover a comunhão. O
sucesso do trabalho desta
pastoral não se trata apenas de uma boa qualidade
audiovisual, mas da mensagem que é transmitida.
Além de transmissões, da
manutenção de uma página na web ou a edição de
um informativo, ela existe
na paróquia para ajudar o
catequista a dinamizar seu
encontro, ou ao leitor para
melhor anunciar a Palavra
de Deus na liturgia. Ela
vai comunicar a Verdade
que é Jesus Cristo. É diferente do que se propõe em
outros portais de comunicação. A transmissão,
o informativo paroquial
ou qualquer outra iniciativa da Pascom não tem o

objetivo de competir com
os outros jornais em circulação ou outros canais,
ele tem como enfoque a
evangelização. Importante esclarecer: não dispensa
todo esforço possível para
que seja oferecido um trabalho de qualidade!
O comunicador é um
artista da palavra, da imagem, do som, da dança,
do teatro, do design e da
criação artística em seu
sentido maior. Não se trata simplesmente de uma
ação externa, técnica e sistemática. É na intimidade
do encontro pessoal com o
Cristo que a comunicação
lança suas raízes na verdadeira e inesgotável fonte
de onde emana o sentido
profundo da mensagem.
Comunicar, rezar e viver
integram-se
formando
um todo, tanto no estilo
e na elaboração da mensagem, quanto na forma
de comunicar. A mística
do comunicador está relacionada com seu processo criativo, sua busca por
informações, seu modo
de interpretar os fatos, de
inovar a linguagem e buscar outros estilos para melhor cumprir sua missão.

Escola de Fé e Política Dom Luciano comemora 10 anos
Silene Gonçalves

Coord. da Escola de Fé e Política

A Escola de Fé e Política
Dom Luciano Mendes de
Almeida completa, neste
ano, 10 anos de sua fundação, tendo sido idealizada,
em parceria, pelo Movimento Fé e Política e a Dimensão Sociopolítica da
Arquidiocese de Mariana.
Ela pretende ser um
instrumento de formação permanente, capaz de
interagir e possibilitar a
formação para os agentes
pastorais, militantes de
movimentos populares,
padres, jovens, no intuito de formar novos quadros para a condução das
agendas e movimentos
presentes na Arquidiocese de Mariana.
Essa Escola foi inaugurada pelo Arcebispo Dom
Geraldo Lyrio Rocha, em

2011 e, desde então, tem se
consolidado como importante espaço de formação
popular, unindo fé e cidadania.
Objetivos da Escola
• Criar uma rede de militantes que seja fortalecida
com ações integradas e articuladas;
• Formar agentes multiplicadores para a educação
popular;
• Fortalecer os movimentos sociais e populares nas
regiões e municípios da Arquidiocese de Mariana;
• Intensificar a participação dos agentes nas pastorais sociais;
• Contribuir com a formação de lideranças cristãs para as funções públicas, eletivas ou não, no
campo da política e das organizações comunitárias;
• Aprimorar a prática

política dos cristãos no
exercício da cidadania e
do bem comum;
• Investir na formação
do sujeito evangelizador
para torná-lo apto a influenciar na construção
de uma nova cultura política;
Nestes 10 anos de história, já aconteceram seis
turmas do curso “Fé e
Política”, duas turmas de
formação para Conselheiros de Direito no Âmbito Municipal, cursos de
Sociedade e Política e Sociedade e Economia, além
de três seminários.
Em todos os eventos e
nos principais trabalhos
sociais que a Arquidiocese desenvolve sempre
tem a presença efetiva de algum ex-aluno.
Estamos percebendo o
crescimento e o engajamento de nossos leigos

e leigas que assumem o
compromisso de construtores e cuidadores da nossa Casa Comum.
Neste ano jubilar, apesar
da pandemia e do isolamento social imposto pela Covid-19, a Escola Fé e Política
Dom Luciano está com uma
programação intensa, que
será feita de forma virtual.
Em fevereiro, realizou a formação para a Campanha da
Fraternidade Ecumênica de
2021, a celebração dos 10
anos da escola e o seminário sobre a 6ª Semana Social
Brasileira.
Estão abertas as inscrições para a 7ª turma do
Curso de “Fé e Política”, que
terá início em 18 de março.
Além disso, estão previstos
para acontecer os cursos sobre “Sociedade do Bem Viver e Conviver”, “Política e
Sociedade” e “Organização
da Sociedade Civil”.

Opinião
Diálogo: Palavra Viva
Pe. Luiz Faustino dos Santos
Granada, Abre Campo MG

A Campanha da Fraternidade (CF)
deste ano tem como tema: “Fraternidade e Diálogo: Compromisso de Amor”.
Imaginando o trajeto existencial de um
ser humano... Ele viu, olhou, encarou e
encantou. E ela notou. Houve um primeiro encontro... dezenas de encontros.
Dois anos se passaram. Às palavras de
duas pessoas chamamos diálogo. Duas
pessoas diferentes, com ideias diferentes,
sentimentos diferentes, sonhos diferentes e coincidentes geram o amor. O que
é gerado deve ser cuidado, cultivado para
crescer. Num diálogo não existe perdedor, nem vencedor: existe partilha. As
diferenças vão sendo trabalhadas até gerarem uma conclusão/síntese. O diálogo
em todas as circunstâncias deve ser um
“compromisso de amor”.
Como dois jovens de fé, foram ao altar
agradecer e suplicar. Creem e esperam
uma longa vida cultivando e desfrutando do amor, compromisso de crescerem
juntos, partilhando a vida para que ela
seja abundante. E, na plenitude da vida, o
amor se faz carne: gente da gente, do sangue da gente. Amor encarnado. Desde o
ventre materno um diálogo a três. Está
chegando alguém: é bem-vindo (a)!
Esta CF adotou como lema: “Jesus Cristo é nossa paz. Do que era dividido fez
uma unidade” (Ef 2,14). Num lar cristão a
Palavra santa é inspiração, luz, segurança, certeza nos passos. “Quando recebi
tua palavra eu a devorava. A tua palavra
era festa e alegria para o meu coração” (Jr
15,16). As palavras diferentes devem ser
como as pessoas diferentes, que geram
um ser semelhante. A troca de palavras
gera ideias diferentes, sem descartar sua
originalidade. A comunhão de duas ou
mais pessoas não anula a individualidade de cada uma. As palavras partilhadas
seguem o ritmo dos corações que lutam
pelos mesmos ideais, comungam os mesmos sonhos e fortalecem os passos nos
descompassos da vida.
Jesus é a nossa paz. Ele é o norteador
da vida, sendo a própria Vida. “Sem Ele a
vida não tem sentido” (Ariano Suassuna).
Na vida comunitária sempre existe uma
âncora de prontidão. Ninguém é só. Todos são um e um são todos. Em missão
na Comunidade Graminha, em Senhora
de Oliveira (MG), os missionários deram
uma tarefa para o dia seguinte. “Amanhã
todos tragam a resposta para a seguinte
pergunta: qual a maior preocupação da
comunidade?" A resposta foi unânime:
“nossa maior preocupação é com o ‘fulano’ que bebe muito”. Pouco tempo depois
o diálogo virou vida: o “fulano” participava ativamente da comunidade.
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Prioridades pastorais

e os nossos irmãos enfermos

Mons. Luiz Antônio Reis Costa
Vigário Geral da Arquidiocese

Parte considerável dos hospitais situados no território da Arquidiocese
de Mariana tem a sua origem ligada
à atuação social e caritativa da Igreja.
Em Minas Gerais, as primeiras Santas
Casas de Misericórdia surgiram no século XVIII em Ouro Preto, Mariana e
Sabará, organizadas a partir das suas
Irmandades mantenedoras. No século
XIX, com a chegada de congregações
religiosas, gradualmente apareceram
hospitais conforme os moldes europeus, por exemplo, o antigo hospital
das Filhas da Caridade, estabelecido
em Mariana desde 1849. Na difusão de
uma “cultura sanitária” o clero da nossa Arquidiocese teve um papel decisivo, sobretudo no período que abrange
do século XIX até meados do século
XX.
Por causa da histórica ineficácia do
Estado na área da saúde, sobretudo
nas pequenas cidades, foram as paróquias e os seus párocos os fundadores
e mantenedores de numerosos hospitais, sendo que muitos deles existem
até hoje. Só a título de breve ilustração: o Hospital Santana, em Guaraciaba, fundado pelo Monsenhor Joaquim
Dimas e o Hospital São João de Deus,
em Senador Firmino, fundado pelo
padre Henrique Silvino Alves. Por esta
razão, grande parte dos hospitais em
nossa Arquidiocese possui nomes de
santos católicos. Os hospitais de origem eclesial sempre primaram pela
assistência religiosa: presença de um
Capelão nomeado, que morava nas
proximidades do hospital, celebração
diária da missa, facilidade de acesso ao
padre e prontidão para o atendimento

das confissões, da unção dos enfermos
e dos aconselhamentos, capelas hospitalares para as celebrações. Nas pequenas paróquias essa assistência era
prestada pelo próprio pároco ou pelo
vigário paroquial.
Até o início dos anos 2000 se conservou uma presença mais visível e
atuante dos sacerdotes nos hospitais.
Era comum que párocos eméritos assumissem as capelanias hospitalares,
recordamos o Monsenhor Rafael Faraci, em Ponte Nova, o padre Teófi lo
Lopes de Andrade, em Ouro Preto, ou
o Cônego Paulo Diláscio, em Mariana.
Todavia, grande parte desses venerandos capelães faleceu e, vários deles,
não tiveram sucessores nesse ministério específico. Várias capelanias hospitalares ficaram vacantes. As dependências reservadas ao capelão foram
reaproveitadas para outras finalidades.
Paralelamente, se desenvolveram
três fenômenos: o primeiro é o do enfraquecimento da presença dos padres
nos hospitais. Na ausência deles os ministros extraordinários da comunhão,
e muitas vezes somente eles, foram incumbidos de atender aos enfermos. É
valiosíssima a atuação dos leigos nessa
atividade pastoral, mas existe o que é
específico da atuação de um sacerdote junto ao enfermo e que não pode
ser exercida por ministros leigos. Em
suma: o contato frequente dos enfermos com os padres, o atendimento aos
doentes hospitalizados sofreu recuo e
enfraquecimento. Muitas das capelanias hospitalares, que existiam desde
os séculos XVIII e XIX, foram gradualmente desaparecendo nos últimos

20 anos. A ausência da atuação dos
capelães hospitalares ocasiona — por
maior que seja a boa vontade dos párocos locais — um atendimento pontual e ocasional. A capelania garantia
aquela presença permanente tão importante num hospital.
O segundo fenômeno é o crescimento da assistência religiosa prestada por outras religiões, sobretudo por
protestantes neopentecostais, destituídos de qualquer abertura ecumênica,
os quais se valem dessa circunstância
para um ativo proselitismo. Ocupam
espaços vazios, onde outrora a presença católica foi mais ativa e organizada, e enxergam os hospitais como um
campo de conquista de novos adeptos.
Na internet, quando se pesquisa o termo “capelania hospitalar”, encontramos abundante material protestante e
raras fontes católicas.

"

O terceiro fenômeno emergiu mais
explicitamente durante a pandemia. É
a necessidade urgente de repensarmos
e reorganizarmos o cuidado pastoral
dirigido aos enfermos tanto nos hospitais quanto em suas residências. O
cuidado com a vida ameaçada e a reflexão sobre o processo de evangelização
após o período da pandemia são nossas
prioridades pastorais para 2021. Ambas relacionam-se diretamente com o
tema do presente artigo e interpelam
clero e laicato a resgatar o zelo pastoral
diante dos enfermos. Tal cuidado é a
pedra de toque da nossa atividade pastoral, colocando-a diante da decisiva
palavra de Jesus: “estive doente e fostes
me visitar ... estive enfermo e não fostes me visitar” (Mt 25,36). São palavras
dotadas de tal peso e autoridade, que
por si mesmas, pedem de nós um novo
posicionamento.

O cuidado com a vida ameaçada e a reﬂexão sobre a
evangelização pós-pandemia relacionam-se diretamente com nossa atuação junto aos enfermos.

Para Refletir

com seu grupo ou
equipe pastoral

1. Que lugar ocupa o cuidado pastoral dos enfermos em sua paróquia? Em termos pastorais, oferecemos aos enfermos de nossa
comunidade tudo o que eles necessitam?
2. Como acontece a assistência religiosa nos hospitais da sua região?
O que podemos fazer para aperfeiçoá-la ou recuperá-la?
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Visão pastoral
Fraternidade e diálogo:
compromisso de amor
Pe. Edmar José da Silva
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

Desde o ano de 1962, a Campanha da Fraternidade tem sido uma oportunidade de vivência concreta da espiritualidade quaresmal
que nos convida à autorreflexão e, sobretudo,
à conversão. Neste ano, a Igreja Católica, através da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), se uniu a várias outras Igrejas
cristãs, especialmente àquelas pertencentes ao
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil
(CONIC), para celebrar sua quinta campanha
ecumênica com o tema: “Fraternidade e diálogo: um compromisso de amor” e o lema:
“Cristo é a nossa paz: do que era dividido fez
uma unidade” (Ef 2, 14 a).
O objetivo geral da campanha é “convidar as
comunidades de fé e pessoas de boa vontade
a pensarem, avaliarem e identificarem caminhos para superar as polarizações e violências
através do diálogo amoroso, testemunhando a
unidade na diversidade”. Diante do contexto
de polarizações, do crescimento da intolerância e da acentuação da violência motivada por
racismos e preconceitos, a reflexão sobre o
tema do diálogo tornou-se uma urgência.
O texto-base da CFE 2021 busca inspiração
bíblica no caminho feito pelos discípulos de
Emaús para aprofundar a temática central da
Campanha. São propostas quatro paradas:
1ª) Ver: somos convidados a contemplar e a
refletir sobre os acontecimentos mais recentes
da história, com ênfase na pandemia da Covid-19 e seus impactos na sociedade mundial
e brasileira. O crescimento da violência e dos
homicídios no Brasil, que afetam de modo especial os negros, as mulheres e os grupos minoritários, também é realçado nesta parada,
além da questão do racismo estrutural e da
violência religiosa;
2ª) Julgar: iluminados pela carta aos Efésios, que dá ênfase na unidade e apresenta Jesus Cristo como grande inspiração para a paz,
somos convidados a julgar a realidade atual.
Há um convite claro à superação do orgulho
religioso que levanta muros e não constrói
pontes;
3ª) Agir: nesta parada, somos convidados
a contemplar algumas experiências ecumênicas, promovidas nos últimos anos, envolvendo a Igreja Católica e outras denominações
cristãs. O objetivo é estimular outras práticas
ecumênicas a partir do tema da Campanha da
Fraternidade deste ano;
4ª) Celebrar: encontramos uma proposta
de celebração presencial ou online do tema da
Campanha.
Na Arquidiocese de Mariana, conforme o
costume, muitas paróquias, pastorais, movimentos e dimensões já estão estudando o
texto-base da Campanha. Que Deus nos dê a
graça de crescermos na capacidade de diálogo
e no testemunho de unidade na diversidade.

Notícias

Arquidiocese de Mariana | Fevereiro/Março de 2021

“A nossa oração é o nosso diálogo
com Deus”, afirmou Dom Airton
durante a abertura da CFE
THALIA GONÇALVES

10

“A nossa oração é o nosso diálogo com Deus”, afirmou o Arcebispo da Arquidiocese de Mariana, Dom Airton José dos Santos,
durante a homilia da missa da
Quarta-Feira de Cinzas (17/2). A
celebração, presidida no Santuário de Nossa Senhora do Carmo,
em Mariana (MG), marcou também a abertura da Campanha
da Fraternidade que, neste ano,
tem como tema “Fraternidade e
Diálogo: compromisso de amor”
e o lema “Cristo é a nossa paz: do
que era dividido, fez uma unidade” (Ef 2,14).
Pautando-se pelo tema da
Campanha da Fraternidade,
que em 2021 é realizada de forma ecumênica, a necessidade de
dialogar com Deus e com o próximo foi enfatizada durante toda
a celebração. Para Dom Airton,
Deus nos concede a capacidade
de dialogar com Ele, uma vez
que somos capazes de compreendê-lo e de viver segundo a
vontade dele.
“Diante de Deus, eu falo o
quê? Às vezes, eu fico contemplando-o porque não tem o que
falar. Primeiro, porque Deus
sabe o que está dentro do coração de cada um; segundo, se
eu tenho necessidade de falar é
mais para mim mesmo do que
para Deus ouvir”, disse o Arcebispo de Mariana. “Deus se dá a
conhecer; quando eu começo a
dialogar, eu já estou conhecendo
a Deus. Deus não dialoga conosco como se nós fossemos um estranho; nós, às vezes, conversamos com Deus como se Ele fosse
estranho”, ressaltou.
Diálogo com o próximo
De acordo com Dom Airton,

se para conversarmos com Deus
não precisamos falar, pois Ele
sabe de todas as coisas, com o
próximo é necessário se expressar e tornar-se transparente sobre o que pensa e sente, enfatizando que, por mais que não seja
fácil, devemos exercitar a conversa e a escuta atenta. “Diálogo
significa ter abertura de coração
para acolher o outro. Sentar na
frente do outro e ouvir o que o
outro tem a dizer. Pode ser que o
outro não concorde comigo, mas
tem algo a dizer” explicou.
“O diálogo só acontece entre diferentes. Todos nós somos
diferentes. A gente acha que a
pessoa é igual e às vezes cometemos um equívoco: [achar que]
para dialogar, a pessoa tem que
aceitar o meu ponto de vista. Se
a pessoa não aceitar o meu ponto de vista a gente briga. Então,
isso não é falha no diálogo, é falha no caráter da pessoa que não
quer aceitar o outro com as suas
diferenças. A diferença não é
para distanciar as pessoas, é para
aproximar”, destacou o Arcebispo de Mariana.
Dom Airton ainda destacou
que o diálogo nos leva até o conhecimento da verdade e na mudança do outro, desde que seja
baseado na verdade, no respeito
e no acolhimento mútuo. “É preciso, portanto, ter muito amor,
para dialogarmos com compreensão, com carinho e muita
verdade, sinceridade e firmeza”,
destacou. “O diálogo necessariamente muda o outro, mas não no
sentido de que o outro vai pensar o que ouviu. Pode ser exatamente o contrário: no diálogo, a
pessoa pode perceber que a sua
convicção não é muito forte, que

ela tem que se fundamentar e
procurar conhecer melhor aquilo que compreende” finalizou o
Arcebispo.
Quaresma: tempo de jejum, esmola e oração
“A esmola, o jejum e a oração
são decisões que nós tomamos
anteriormente diante de Deus.
Claro que nós temos que fazer
isso acontecer na prática, mas
fazer isso acontecer na simplicidade e na humildade, não com
orgulho e a cabeça cheia; fazermos isso com o coração aberto
e simples porque queremos que
Deus veja; não é necessário que
as pessoas vejam isso”, falou
Dom Airton ao refletir sobre o
tempo da Quaresma, período em
que a Igreja nos convida a intensificar as nossas orações e fazer
penitência. Ele ainda explicou
que a doação de esmola deve ser
seguindo o exemplo da viúva do
Evangelho, que doou o que tinha
para a sua própria sobrevivência:
de forma generosa.
“O Evangelho nos alerta: 'ficais atentos para não praticar a
vossa justiça na frente dos homens só para serdes vistos por
eles’. Se nós fazemos as coisas em
relação a Deus para que as pessoas fiquem sabendo o que estamos
fazendo, nós já recebemos a nossa recompensa e não vamos ter a
recompensa vinda de Deus”, disse Dom Airton ao recordar a fala
de Jesus no Evangelho e enfatizando que os nossos gestos de
solidariedade e caridade devem
ser por amor a Deus.
Ao fim da missa, que teve a
presença do diácono Paulo Isaías,
todos os fiéis presentes receberam
as cinzas impostas sobre a cabeça.
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Em missa de apresentação, celebrada
no dia 6 de fevereiro, Dom Valter Magno
de Carvalho, Bispo filho da Arquidiocese
de Mariana, foi acolhido na Arquidiocese
de São Salvador como Bispo auxiliar. À
ocasião, também foi recepcionado Dom
Dorival Souza Barreto Júnior, filho da
Arquidiocese de Montes Claros, que
também exerce o seu ministério episcopal na Arquidiocese Primacial do Brasil.
Durante a celebração, Dom Valter
enfatizou que está à disposição para
servir a Deus e à comunidade. “Como
discípulo do Senhor, farei todo o esforço para configurar a minha vida, os
meus pensamentos, palavras e gestos
ao Cristo Bom Pastor. O Senhor Jesus
escolheu esta terra abençoada para eu
iniciar o ministério episcopal. Agra-

deço a eleição e a nomeação feitas pelo
Papa Francisco. A ele a minha devoção
e desejo sincero de colaborar para apascentar o rebanho do Senhor. Venho a
esta Arquidiocese Primacial do Brasil
com o coração aberto para acolher a
história e a realidade eclesial, com seus
encantos e certamente também os seus
desafios. Desejo sinceramente me encontrar com todas as pessoas, quero me
fazer próximo de todos, colocando-me
à serviço”, afirmou.
Dom Valter havia sido nomeado pelo
Papa Francisco em novembro de 2020
como Bispo titular de Giufi e auxiliar
da Arquidiocese de São Salvador. Ele
recebeu a sua ordenação episcopal em
23 de janeiro, na Basílica de São José
Operário, em Barbacena (MG).

CRISTINA SILVA

Dom Valter é acolhido na Arquidiocese de São Salvador

aconteceram de forma virtual e foram
transmitidos pelas redes sociais de cada
RCC envolvida.
Além dos momentos de louvor, adoração e celebração da santa missa, que
marcaram todos os retiros, a 34° edição
do Rebanhão, em Barbacena, realizou
também a campanha “Mãos que ajudam”, um projeto de arrecadação de cestas básicas para ajudar famílias carentes.
Ao todo, arrecadaram dezenas de cestas
que foram entregues às famílias pela Paróquia de Nossa Senhora da Piedade.

Paróquias de Viçosa participam
do lançamento da CFE 2021
As quatro paróquias de Viçosa participaram, no dia 18 de fevereiro, do lançamento da V Campanha da Fraternidade Ecumênica na Câmara Municipal de
Viçosa. O evento contou com a presença
de representantes das paróquias de São
João Batista, São Silvestre, Santa Rita de
Cássia e Nossa Senhora do Rosário de
Fátima e do pastor Oséas Valadares, da
Igreja Assembleia de Deus.
Durante o evento, foi apresentado o
hino da Campanha da Fraternidade e a

mensagem que o Papa Francisco enviou
ao Brasil para a ocasião. Além disso, o
Cônego Lauro Sérgio Versiani Barbosa
fez uma breve apresentação do texto-base da Campanha da Fraternidade
Ecumênica e o pastor Oséas comentou
sobre alguns pontos da CFE.
Ao final da sessão, os representantes
das paróquias de Viçosa entregaram aos
parlamentares presentes um exemplar
do texto-base da Campanha da Fraternidade deste ano.

PASCOM - PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA

Fé e oração marcaram os tradicionais
retiros de carnaval promovidos pela Renovação Carismática Católica (RCC). As cidades de Mariana, Ouro Preto, Barbacena,
São Miguel do Anta e Viçosa, pertencentes
à Arquidiocese de Mariana realizaram, entre os dias 13 e 16 de fevereiro, momentos de
adoração e preparação para a Quaresma.
Guiados pelo tema “Coragem, eu
venci o mundo!”, trecho do Evangelho
de João (16,23), neste ano, devido à pandemia da Covid-19 e seguindo os protocolos de prevenção à doença, os eventos

RCC BARBACENA

Fé e oração marcaram os retiros de Carnaval promovidos
pela Renovação Carismática Católica

Edição comemorativa de livro sobre vida de Dom Viçoso é lançada
Edição comemorativa do livro
“Vida de D. Antônio Ferreira Viçoso:
Bispo de Mariana e Conde da Conceição”, escrito por Dom Silvério, primeiro Arcebispo da Arquidiocese de Mariana e afilhado de Dom Viçoso, foi
lançada no dia 26 de fevereiro, durante
a programação do Simpósio Acadêmico Filosófico-Teológico da Faculdade
Dom Luciano Mendes (FDLM).
Segundo um dos coordenadores do
projeto, o padre José Carlos dos Santos, a ideia de reeditar o livro surgiu
em 2016, após o monsenhor Flávio
Carneiro apresentar a causa de beatificação do venerável Dom Antônio

Ferreira Viçoso em um evento do Seminário São José, em Mariana (MG).
“O desejo de contribuir para que Dom
Viçoso seja mais conhecido e venerado fez brotar a ideia de reeditar a
biografia redigida pelo seu afilhado”,
explica o sacerdote.
A 4ª edição da obra, que celebra
o centenário da 3ª edição, completados em 2020, já está disponível para
ser adquirida. Os interessados em
garantir um exemplar podem entrar
em contato com a FDLM pelo e-mail
financeiro@faculdadedomluciano.
com.br ou pelo telefone (31) 983266720.

JOÃO LUCAS FERREIRA BASÍLIO
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São Brás:
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o protetor
das doenças da garganta

Anualmente, as festividades em devoção ao santo acontecem, no Ocidente, no dia 3 de fevereiro, quando os ﬁéis recebem a tradicional bênção da
garganta
“A festa de São Brás, para
mim, é uma das celebrações
mais importantes da minha
vida e da minha paróquia”,
relata a devota Mercês Costa, da paróquia de São Brás,
em São Brás do Suaçuí (MG)
— a única da Arquidiocese
de Mariana que é dedicada
ao santo que foi médico, Bispo e Mártir da Igreja. “São
Brás é tudo! São Brás é maravilhoso!”, ela enfatiza.
Com 59 anos da festa de
São Brás, como orgulha-se
em dizer, Mercês é colaboradora da festividade e da
Pascom local, entrelaçando,
assim, a sua própria história
de vida com a devoção ao
santo. Entretanto, ela não é
a única. Segundo o administrador paroquial local, o padre Thiago José Gomes, em
São Brás do Suaçuí (MG), o
surgimento do, à época, arraial e a crença no Bispo e
Mártir se misturam.
“O povoamento dessas
terras começou quando João
Machado Castanho encontrou paragem junto a um
córrego denominado por
indígenas por ‘Suassuhy’.
Em 22 de dezembro de 1713,
Dom Brás Baltazar da Silveira doa uma quadra de
uma légua a ele, que inicia

o processo de organização
do arraial. A dedicação do
nome do lugar a São Brás
talvez tenha sido uma homenagem ao doador das terras.
Mas, independente disso, a
devoção data do início do
século XVIII e se estende
por várias gerações”, conta o
padre Thiago.
Fé que se estende aos 170
anos da Paróquia de São
Brás na Arquidiocese de
Mariana e no cotidiano dos
católicos suaçuienses como
Mercês. “São Brás é não apenas o nome do município,
mas é sua grande devoção. A
festa do padroeiro é uma das
mais importantes do nosso
calendário e reúne inúmeros fiéis que vêm agradecer
e pedir graças”, completa o
padre Thiago.
Com uma história de obediência à vontade de Deus e
serviço aos irmãos, São Brás
nasceu em Sebaste, na Armênia, no final do século III.
Segundo o vigário geral da
Arquidiocese de Mariana,
o Monsenhor Luiz Antônio
Reis Costa, ele era filho de
pais muito ricos, o que possibilitou acesso à educação
e despertou o seu interesse
pela medicina, tendo exercido a profissão de médico.

Entretanto, posteriormente,
com o desejo de uma vida
cristã mais fervorosa, passou a viver como eremita em
uma caverna no Monte Argeu que, após ter se tornado
Bispo, tornou-se a sua residência episcopal.
“Sua vida de oração e
penitência tornou-se conhecida e admirada pelos
habitantes da região. Quando faleceu o Bispo local,
os habitantes de Sebaste o
aclamaram como seu novo
pastor. A contragosto, Brás
recebeu a ordenação só
porque reconheceu naquela
circunstância a vontade de
Deus”, conta o Monsenhor
que, em 2005, foi pároco da
Paróquia de São Brás.
Entretanto, naquela época, no contexto da perseguição aos cristãos pelo Império
Romano, sob a autoridade
do imperador Licínio e do
prefeito Agricolau, São Brás
foi morto degolado por volta
do ano de 316. “A importância de São Brás para a Igreja
está na sua fidelidade total a
Jesus Cristo; fidelidade que
culminou com o martírio”,
pontua o vigário geral.
Segundo o Monsenhor
Luiz Antônio, São Brás foi
reconhecido como o protetor das doenças da garganta
após atender ao pedido de
uma mãe e salvar a vida de
um menino que agonizava
engasgado com uma espinha de peixe. Por essa razão,
tradicionalmente, todos os
anos, os fiéis pedem e recebem no dia de São Brás, celebrado em 3 de fevereiro, a
bênção da garganta.
“Os fiéis reconhecem inúmeras graças concedidas
por intermédio de São Brás.
Trata-se de uma bênção que
restaura, que cura e que nos
anima na fé. Ter uma garganta sã e perfeita, como pedimos na oração a São Brás,
é para ‘falar somente aquilo
que constrói a paz e a justiça
entre nós’, ou seja, sermos

verdadeiros cristãos”, explica o padre Thiago. Para a
bênção, utiliza-se duas velas
grandes que são unidas, em
forma de cruz, por uma fita
vermelha.
O amor a Cristo, a vida de
oração como centro de nossa vida, a paciência diante
das dificuldades da vida e o
aprendizado de que o serviço aos irmãos e a vontade de
Deus são mais importantes
do que nossa própria vontade são, para o administrador paroquial da Paróquia
de São Brás, os principais
ensinamentos do santo.
“Cristo foi o centro da vida,
da pregação e razão pela
qual São Brás morreu como
mártir, ou seja, testemunha
fiel. O amor a Cristo deve
ser nossa maior razão de viver. Somente pelo amor a Ele
podemos enfrentar todos os
desafios”, pontua.

“Mas, apesar de tantos
ensinamentos importantes,
destaco o mais significativo: realizar nossa vontade
não deve ser nossa maior
preocupação, mas o sentido
maior da vida está no serviço a Deus através dos irmãos. Sabemos que São Brás
quis recolher-se em oração,
mas a Igreja, que representa
o povo de Deus, reconhecendo seu testemunho de fé,
o chamou para a missão de
ser Bispo. Como Bispo, ele
também cuidou de seu povo
com esmero. E, até mesmo
diante da sua prisão e torturas, teve tempo, carinho
e atenção ao curar aquela
criança diante do pedido de
sua mãe. Portanto, é urgente
que paremos de buscar nosso próprio querer, mas empenhemo-nos em cumprir
a vontade de Deus”, conclui
padre Thiago.

