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BRUNA SUDÁRIO

Em 01 de maio de 1906, por meio do documento pontifício
“Sempiternam Humani Generis”, São Pio X, à época Papa, elevou a Diocese de Mariana à categoria de Arquidiocese.
(Páginas 4 e 5)
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Gabriela Santos

115 anos de elevação à
Arquidiocese
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Prezados leitores, nosso Jornal Pastoral chega
mais uma vez até você com o desejo de mantê-lo
conectado àquilo que vive nossa Arquidiocese de
Mariana. Estamos neste tempo crucial provocado
pela pandemia de Covid-19 e impossibilitados de
realizar de forma presencial as ações pastorais da
nossa Igreja. Entretanto, permanecemos firmes
em nossa caminhada em favor da formação e informação. Como apresentado em outras edições,
nosso ideal é sempre formar para que as comunidades e lideranças possam crescer à luz do Evangelho.
Estamos em um período de adaptação e de
mudança: migrando do formato impresso para o
digital. Isso requer mais conhecimento para que
aquilo que o Jornal oferece às comunidades, há
mais de 30 anos, não se perca em meio a tantas
coisas que o meio digital proporciona.
Nesta edição, você é convidado a mergulhar
na história da nossa Igreja Particular que, há 115
anos como Arquidiocese, vem fazendo com que a
pessoa de Jesus Cristo seja cada vez mais conhecida. É bonito perceber que este conhecimento se
dá através da ação dos pastores desta Igreja Particular, bem como na ação pastoral dos leigos e leigas que compõem essa porção do povo de Deus.
Nesta edição, a entrevista tem um tom missionário. Quem nos fala sobre esta bonita experiência é o padre José Geraldo da Silva que vive
como Bom Pastor nas terras do Xingu-Altamira,
no Pará. Através do seu testemunho, percebe-se
que durante a pandemia o trabalho missionário
se torna ainda mais exigente.
Ainda, vale a pena conferir o artigo da página
8, escrito pelo padre Rodrigo Artur de Medeiros
que, com clareza, aponta para a necessidade de
“articular a ação evangelizadora das múltiplas
expressões juvenis (Juventudes) que compõem a
nossa Igreja Particular, sem, contudo, minimizar
ou anular a identidade de cada uma”.
O Ano dedicado a São José, promulgado pelo
Papa Francisco, é também um dos nossos assuntos nesta edição. Monsenhor Luis Antônio nos
apresenta de forma histórica e atual sobre a devoção a São José que é patrono de nossa Arquidiocese e de 11 de suas paróquias.
Como é possível perceber, a edição abril /
maio do Jornal Pastoral está rica em artigos que
irão proporcionar a todos nós, seus leitores, um
aprofundamento na história, nos lançando para
um futuro promissor na completude do Reino de
Deus que já se manifesta no nosso meio.
Nosso agradecimento a todos que fazem com
que o Pastoral continue sendo um vínculo de
formação e informação. Uma excelente leitura a
todos e se possível divulguem o nosso jornal em
suas redes sociais para que essa ideia seja sempre
compartilhada.

Mensagem do Papa Francisco para o

55º Dia Mundial das Comunicações Sociais
“Vem e verás” (Jo 1, 46):

Comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são.
No Domingo da Ascensão do Senhor,
16 de maio, celebra-se o 55º Dia Mundial
das Comunicações Sociais. Para a ocasião, o Papa Francisco divulgou a mensagem “‘Vem e verás’ (Jo 1, 46)’: Comunicar encontrando as pessoas onde estão
e como são”. No texto, o pontífice abordou questões atuais sobre a comunicação,
convocou aos comunicadores a gastarem
as solas dos sapatos para ir ao encontro do
próximo e elogiou a coragem dos jornalistas de irem aonde ninguém vai.
De acordo com o Papa, a crise editorial
vivenciada pelos veículos de comunicação
pode levar “a uma informação construída
nas redações, diante do computador, nos
terminais das agências, nas redes sociais,
sem nunca sair à rua, sem ‘gastar a sola
dos sapatos’, sem encontrar pessoas para
procurar histórias ou verificar com os
próprios olhos determinadas situações”.
“Mas, se não nos abrimos ao encontro,
permanecemos espectadores externos,
apesar das inovações tecnológicas com
a capacidade que têm de nos apresentar
uma realidade engrandecida onde nos
parece estar imersos. Todo o instrumento
só é útil e válido, se nos impele a ir e ver
coisas que de contrário não chegaríamos
a saber, se coloca em rede conhecimentos que de contrário não circulariam, se
consente encontro que de contrário não
teriam lugar”, continuou.
Ao destacar que a partir do “Vem e
verás” foi como a fé cristã se comunicou
desde o princípio, a partir dos primeiros
encontros nas margens do rio Jordão e do
lago da Galileia, Francisco pontuou que o
método é o mais simples para se conhecer
uma realidade. “É a verificação mais honesta de qualquer anúncio, porque, para
conhecer, é preciso encontrar, permitir à
pessoa que tenho à minha frente que me
fale, deixar que o seu testemunho chegue
até mim”, disse.
Em seu texto, o Papa Francisco recordou que o jornalismo tem como princípio
a exposição da realidade e da verdade, requerendo o desejo de ir aonde ninguém
mais, ver e narrar realidades que muitas
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vezes são desconhecidas. “Temos que
agradecer à coragem e determinação de
tantos profissionais (jornalistas, operadores de câmeras, editores, cineastas que
trabalham muitas vezes sob grandes riscos), se hoje conhecemos, por exemplo, a
difícil condição das minorias perseguidas
em várias partes do mundo, se muitos
abusos e injustiças contra os pobres e contra a criação foram denunciados, se muitas guerras esquecidas foram noticiadas.
Seria uma perda não só para a informação, mas também para toda a sociedade
e para a democracia, se faltassem estas
vozes: um empobrecimento para a nossa
humanidade”, enfatizou.
Outro aspecto abordado pelo pontífice
é em relação à internet. Para ele, “a rede,
com as suas inumeráveis expressões nos
social, pode multiplicar a capacidade de
relato e partilha: muitos mais olhos abertos sobre o mundo, um fluxo contínuo
de imagens e testemunhos”. Dessa forma, afirmou Francisco, proporciona que
acontecimentos que seriam negligenciados pelos meios de comunicação tradicionais, sejam conhecidos.
Entretanto, na mensagem, o pontífice
chamou a atenção sobre os riscos de uma
“comunicação social não verificável”, uma
vez que, atualmente, notícias e imagens
são facilmente manipuláveis. “Todos somos responsáveis pela comunicação que
fazemos, pelas informações que damos,
pelo controlo que podemos conjuntamente exercer sobre as notícias falsas,
desmascarando-as. Todos estamos chamados a ser testemunhas da verdade: a ir,
ver e partilhar”, ressaltou.
Por fim, o Papa Francisco destacou que
nada substitui o ver pessoalmente: “na comunicação, nada pode jamais substituir,
de todo, o ver pessoalmente. Algumas
coisas só se podem aprender, experimentando-as. Na verdade, não se comunica
só com as palavras, mas também com os
olhos, o tom da voz, os gestos”.
A mensagem do Papa Francisco está
disponível na íntegra no site da Arquidiocese de Mariana.
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“Estar em missão
significa se doar”

Jornal Pastoral: Como
o senhor experienciou o
desejo de sair em missão?
Padre Juquinha: O
meu desejo de sair em
missão começou com as
partilhas de vida com o
saudoso Dom Luciano,
que sempre se mostrou
muito solidário para com
as Igrejas do Brasil que
sofriam de vocações sacerdotais. Outra pessoa
que muito me ajudou foi
o padre Ernesto de Freitas
Barcelos, da Diocese de
Itabira-Coronel Fabriciano, que falava do aprendizado da saída, do ir ao
encontro dos outros.
Jornal Pastoral: O que
significa estar em missão
e qual é a importância
da vivência missionária
para a vida presbiteral?
Padre Juquinha: Estar em missão significa se
doar, experimentar de forma mais intensa a liberdade sacerdotal e enxergar
as necessidades da Igreja
no todo, percebendo que
somos membros deste
grande corpo que tem Jesus Cristo como cabeça e
que devemos cuidar uns
dos outros, principalmente dos mais empobrecidos
e marginalizados pela sociedade.
Na missão percebemos
que não estamos sozinhos.
A troca de experiência e a
amplitude da compreensão de Igreja que transcende a nossa Igreja local,
aquela na qual fomos ordenados, torna-se visível

e enriquecedora. Aprendemos a conviver com
outras pessoas, respeitar a
cultura local e as diferentes formas de ser Igreja.
Muito me enriqueceram
as experiências com Dom
Moacyr Grechi, Dom Pedro Casaldáliga, Dom
Erwin, Dom Roque, os padres e as lideranças leigas.
O contato com as pessoas
muda a nossa vida. Só não
sou melhor por causa de
minhas limitações.
Jornal Pastoral: Quais
são os principais desafios
enfrentados na vida em
missão?
Padre Juquinha: A distância e a realidade cultural. Além disso, a realidade específica que vivo: o
trabalho com os presidiários, pessoas que muitas
vezes são discriminadas
pela sociedade. Às vezes,
a própria Igreja tem dificuldades em enxergar
a realidade dos encarcerados e dos adolescentes
privados de liberdade.
Existe preconceito, ainda
que velado.
Outro desafio é despertar nas pessoas a necessidade de participarem
ativamente na sociedade,
discutindo as políticas
públicas, estreitando os
relacionamentos com as
pastorais sociais, ser presença nos conselhos paritários e militância nos
movimentos populares,
que se tornam voz profética para os mais necessitados, reivindicando uma
sociedade mais justa e fra-

terna para todos e todas.

trabalhos são realizados?

Jornal Pastoral: O
que te levou a escolher a
região norte do Brasil e
quais são os aprendizados proporcionados?

Padre Juquinha: A realidade social é semelhante
à realidade de toda cidade:
alguns poucos com muito
e grande parte da população vivendo em situação
de pobreza. Aqui tem destaque a grande população
prisional, que está entre as
maiores do país, sendo 12
unidades prisionais (duas
femininas e dez masculinas), quatro socioeducativas para adolescentes
(três masculinas e uma feminina) e outras duas da
Associação Cultural e do
Desenvolvimento do Apenado e Egresso (ACUDA),
uma organização não-governamental que desenvolve suas atividades laborais em diversas áreas,
além de prestar assistência psicológica, médica,
odontológica e holística.

Padre Juquinha: Eu
não escolhi a região norte.
Foi fruto do diálogo com
Dom Luciano, sensibilizado com a situação da Igreja de Porto Velho e de sua
amizade com Dom Moacyr. Depois tive a oportunidade de retornar à
região Norte no outro extremo, no Pará, mais uma
vez motivado pela carência e necessidade eclesial
da região.
Aqui aprendi a enxergar a solidariedade que
existe entre os pobres, a
necessidade de trabalhar
com outras instituições
como conselhos, OAB,
órgãos públicos e sua dinâmica, além de perceber
a importância das parcerias. Aprendi a lidar com
a confiança que nasce da
relação com as famílias e
dos próprios apenados,
a valorizar o trabalho da
Pastoral Carcerária, do
Menor e da Comissão de
Justiça e Paz, e que o trabalho feito de forma honesta e transparente abre
portas e gera o reconhecimento por parte de outras
instituições.
Jornal Pastoral: De
forma geral, qual é a realidade social e eclesial da
cidade e da Arquidiocese
de Porto Velho antes e durante a pandemia? Quais

Eclesialmente falando,
temos a presença de várias
denominações religiosas,
sendo a maioria da população evangélica pentecostal. Durante a pandemia
os trabalhos continuam,
observando as exigências
sanitárias. Especial atenção ganharam os moradores em situação de rua
e os migrantes: cerca de
180 pessoas são atendidas
diariamente no projeto “É
Tempo de Amar e Servir”,
que visa garantir a alimentação diária, banho,
lavagem de roupa, cestas
básicas e auxílio jurídico
para as necessidades específicas daqueles que solicitam.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal
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É assim, de forma simples e objetiva, que o padre José Geraldo
da Silva, conhecido como padre Juquinha, define o significado
de estar em missão e sua importância para a vida presbiteral
e para a Igreja. Ordenado em 1998, esta é a terceira vez que o
sacerdote do Clero Marianense está em missão: 2003 a 2012
na Arquidiocese de Porto Velho, em Rondônia, onde se encontra atualmente desde 2017; e na Prelazia do Xingu, no Pará,
hoje, Diocese de Xingu-Altamira, entre 2014 e 2016.

Jornal Pastoral: A Arquidiocese de Porto Velho
é também composta por
comunidades quilombolas, ribeirinhas e indígenas. São desenvolvidas
ações missionárias nessas
comunidades? Além disso, qual deve ser o papel
desempenhado pela Igreja na proteção e defesa da
vida e dos direitos dessas
comunidades que são,
majoritariamente, marginalizadas?
Padre Juquinha: A
Igreja se faz presente nestas comunidades através
da Comissão Pastoral da
Terra (CPT), do Conselho
Indigenista Missionário
(CIMI), além do Movimento dos Atingidos por
Barragens (MAB). De
fato, estas comunidades
muitas vezes são olhadas
com desdém e preconceitos por não conhecermos
e compreendermos a cultura que nelas existe. A
Igreja, que não se resume
aos padres e bispos, tem
a missão de defender a
vida desde a sua concepção até o seu término natural. Não podemos abrir
mão da evangelização
que acontece com a defesa da vida: “Eu vim para
que todos tenham vida e
a tenham em plenitude”
(Jo 10,10), este não é um
convite de Jesus, mas sim
um imperativo: ser Igreja
é ser promotor da vida e
da dignidade humana.
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Há 115 anos, Igreja Particular
de Mariana era elevada à
Arquidiocese
“De Mariana, irradiou-se para todos os horizontes mineiros o facho sagrado do Evangelho que civilizou, educou e engrandeceu a gente mineira.
Em Mariana, se ergueram sólidos os umbrais da religião católica para os
montanheses. Assumindo a sua história, nossa Arquidiocese quer guardar
ciosamente o precioso legado que recebeu de seus ancestrais na fé”.
Guia Geral da Arquidiocese de Mariana (2016-2017)

Lélio Pedrosa Mendes

nador arquidiocesano da
Dimensão Sociopolítica,
padre Geraldo Martins
Dias, comemorar a data
é uma “oportunidade de
elevarmos a Deus ação
de graças pela fidelidade de nossa Arquidiocese
ao compromisso com o
Evangelho e com a vida ao
longo de sua história”. “Fazer memória de tudo isso
é importante para vislumbrarmos o longo caminho
que ainda temos a percorrer”, destaca.
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O ano era de 1906,
quando, em 1° de maio,
São Pio X, à época Papa,
elevou a Diocese de Mariana, juntamente com o
bispado de Belém do Pará,
à Arquidiocese por meio
do documento pontifício
“Sempiternam Humani
Generis”. A partir daquele
momento, e após 160 anos

de Evangelização, a Igreja
Primacial de Minas Gerais
se tornava sede metropolitana da Província Eclesiástica de Mariana.
“Para nós, é uma alegria muito grande celebrar
este importante fato histórico para a Arquidiocese
de Mariana, para o estado
de Minas Gerais e para o

Brasil. A cada ano que celebramos, seja a criação
da Diocese de Mariana,
em 1745, seja a sua elevação à Arquidiocese, é uma
alegria, um júbilo, esse
legado que recebemos
dos nossos ancestrais na
fé. A partir da Igreja Marianense se irradiou, para
dentro do estado e do

país, o Evangelho com a
sua mensagem e isso, para
nós, é uma grande riqueza”, pontua o Arcebispo
Metropolitano de Mariana, Dom Airton José dos
Santos.
Abençoada por riquezas de fé, cultura, arte e o
compromisso com a Evangelização, para o coorde-

De Diocese a
Arquidiocese Mãe
Apesar de serem 115
anos como Arquidiocese, a história de Evangelização e devoção desta
Igreja Particular é quase
tricentenária. Isso porque,
como ressalta Dom Airton, no contexto histórico
de 1745, quando foram
criadas pela bula "Candor
lucis aeternae" do Papa
Bento XIV, as Dioceses de
Mariana e São Paulo, as
únicas que estavam localizadas no interior do território brasileiro.
Em artigo publicado
pela Revista de Filosofia
Inconfidentia no ano de

Você sabe a diferença entre Diocese e Arquidiocese?
Diocese é uma unidade territorial administrada por um bispo. Entretanto, segundo informações do site da Catedral Metropolitana de Juiz de Fora,
a partir do Concílio Vaticano II, o conceito evoluiu para “porção do povo de Deus para o pastoreio de um Bispo”.
Por sua vez, uma Arquidiocese atua da mesma forma que uma Diocese, porém agrupa “em torno de si outras Dioceses menores ou mais novas,
chamadas de sufragâneas. Elas não dependem da Arquidiocese, mas se harmonizam em uma Província Eclesiástica”, aﬁrma o site.
De acordo com o Monsenhor Natali, o título de Arquidiocese é atribuído às Igrejas Particulares mais importantes seja pela antiguidade ou devido
ao seu tamanho.
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2019, o Arcebispo Emérito
de Mariana, Dom Geraldo Lyrio Rocha, explicou
que como a colonização
portuguesa se iniciou no
litoral, nessa região foram
estabelecidas as primeiras dioceses: São Salvador
da Bahia (1555), São Sebastião do Rio de Janeiro
(1676), Olinda (1676), São
Luís do Maranhão (1677)
e Belém do Pará (1719).
Até então, as paróquias
e comunidades da Igreja
Particular de Mariana davam obediência à Diocese
de São Sebastião do Rio de
Janeiro. Por muitos anos, a
Igreja Primacial de Minas
Gerais compreendia um
extenso território mineiro,
correspondendo, conforme informações do Guia
Geral da Arquidiocese de
Mariana (2016-2017), às
regiões centro e sudeste
mineiras, que eram habitadas à época.
“Nós temos, nesse período, um desenvolvimento enorme da Arquidiocese de Mariana”, destaca
Dom Airton ao recordar
que a partir do desmem-

bramento territorial da
Igreja Marianense, total
ou parcial, várias outras
foram criadas: as Arquidioceses de Diamantina (1854), Pouso Alegre
(1900), Belo Horizonte (1921) e Juiz de Fora
(1924), e as Dioceses de
Campanha (1907), Caratinga (1915), Luz (1918),
Leopoldina (1942), São
João del-Rei (1960) e Itabira-Coronel Fabriciano
(1965). “A Igreja foi se expandindo e o Evangelho
foi chegando a muitos lugares”, enfatiza o prelado.
Atualmente, a Província Eclesiástica de Mariana é composta por outras
três Dioceses: Caratinga,
Itabira-Coronel Fabriciano e Governador Valadares.
Caminhada
Ao longo dos 115 anos,
a Arquidiocese de Mariana foi fortalecendo a sua
caminhada vocacional e
pastoral. “Cada pastor que
esteve à frente desta respeitada Arquidiocese deixou um legado de dedica-

ção, zelo, amor e fidelidade à Igreja e ao Evangelho.
Graças ao seu testemunho
e trabalho, unido ao de
incontáveis cristãos leigos
e leigas, podemos, hoje,
nos orgulhar de uma Arquidiocese que busca responder aos desafios atuais
da evangelização, ancorada numa eclesiologia de
comunhão e participação, como propugnam o
Concílio Vaticano II e as
Conferências do Episcopado Latino-americano”,
ressalta o padre Geraldo
Martins.
Para o sacerdote, entre tantos elementos que
se consolidaram na Arquidiocese de Mariana ao
longo dos 115 anos, dois
merecem mais destaque:
a consciência que o laicato
adquiriu de sua vocação
batismal, levando-o a assumir o protagonismo da
evangelização nas Comunidades Eclesiais e o compromisso social. Apesar
disso, padre Geraldo ressalta que há ainda muito
o que crescer e melhorar
nesses aspectos.

|

Outro aspecto importante foi a organização da
Igreja Particular de Mariana, por Dom Luciano
Mendes de Almeida, em
cinco regiões pastorais:
Norte, Sul, Leste, Centro
e Oeste. Com isso, cada
região ganhou o seu respectivo vigário episcopal,
sendo a atual estrutura organizacional da Arquidiocese. Segundo o Monsenhor Roberto Natali Starlino, antes desse período
predominava uma tímida
organização por foranias.
Entretanto, ele destaca
que o processo foi elaborado com muito cuidado
por Dom Luciano. Para o
Monsenhor, essa iniciativa nasceu da profunda
oração do Servo de Deus.
“Creio que aí esteja a força
do impulso da organização de nossa Arquidiocese”, afirma.
Seja enquanto Diocese
ou Arquidiocese, a Igreja Particular de Mariana
sempre foi berço das vocações sacerdotais. “O elevado número de padres que
sempre marcou a Arqui-
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diocese de Mariana é, sem
dúvida, fruto da evangelização que a marcou desde seu início. Vê-se que,
desde esses tempos remotos, soube-se cuidar muito bem do celeiro das vocações: as famílias. É daí
que surgem os que Deus
chama para seu serviço”,
afirma o coordenador arquidiocesano da Dimensão Sociopolítica.
Para o padre Geraldo,
isso é o reconhecimento
da qualidade da formação que o Seminário de
Mariana sempre ofereceu.
“Tudo isso é motivo de
louvar e agradecer a Deus
na celebração dos 115
anos da Arquidiocese de
Mariana”, conclui.

LINHA DO TEMPO
Dom Silvério
Gomes Pimenta

(1906-1922)
Filho desta Igreja
Particular, exerceu o
ministério episcopal
em Mariana por 32
anos, sendo 16 como
Arcebispo Metropolitano. Durante esse período algumas ações
merecem
destaque
como o início do processo de beatificação e
canonização de Dom
Viçoso, a melhoria no
patrimônio da Arquidiocese e a manutenção
do Seminário.
2º Arcebispo:

Dom Helvécio
Gomes de Oliveira (1922-1960)

Trabalhou para a
criação das Dioceses de

3º Arcebispo:

Dom Oscar
de Oliveira
(1960-1988)

Também filho da
Arquidiocese de Mariana, aprontou as Dioceses de Itabira-Coronel
Fabriciano e São João
del-Rei, além de ter
criado cerca de 30 paróquias. Ainda, construiu
o prédio do Seminário
Menor, a cripta dos bispos na Catedral, a nova
sede da Cúria Metropolitana e também a atual
Residência Episcopal.

4º Arcebispo:

Dom Luciano
M. de Almeida
(1988-2006)

Algumas das suas
iniciativas pastorais que
merecem destaque foram a reestruturação
dos serviços de atendimento pastoral e social,
a recuperação do acervo
histórico, artístico e cultural e a criação das cinco regiões pastorais.

lado pela restauração de diversos prédios históricos da nossa Igreja Particular.
6º Arcebispo:

Dom Airton José dos Santos
(2018)

Natural de Bom Repouso (MG), é, atualmente, o sexto Arcebispo Metropolitano de Mariana.
A sua posse canônica foi realizada em 23 de junho de 2018. Há quase três anos à frente da nossa
Igreja Particular, vem se destacando por conduzir
a nossa Arquidiocese com exímio e presteza.

5º Arcebispo:

Dom Geraldo
Lyrio Rocha
(2007-2018)

Natural de Fundão
(ES) é atualmente Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Mariana.
Destacou-se por ter instaurado o processo de
beatificação e canonização de Dom Luciano,
seu antecessor, e ter ze-

Reprodução

1º Arcebispo:

Juiz de Fora e Leopoldina e construiu o Seminário Maior São José,
além de vários colégios,
hospitais e igrejas. Ainda, organizou na Arquidiocese as foranias eclesiásticas e estabeleceu a
Obra das Vocações Sacerdotais.

Com informações do Guia Geral da Arquidiocese de Mariana (20162017) e do artigo “Breve histórico da Arquidiocese de Mariana” de autoria
de Dom Geraldo Lyrio Rocha (2019).
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Formação
SACRAMENTO DA
CRISMA
Vera Fontes

2

Para acolhermos o sentido do Sacramento da
Crisma é importante destacar que o Catecismo da
Igreja Católica discorre sobre a Crisma, desta forma: “com o Batismo e a Eucaristia, o sacramento da
Confirmação constitui o conjunto dos ‘sacramentos
da iniciação cristã’, cuja unidade deve ser salvaguardada. Por isso, é preciso explicar aos fiéis que a recepção deste sacramento é necessária para a plenitude da graça batismal” (§1285).
Nesse sacramento, tal como ocorreu no Pentecostes, o Paráclito desceu sobre a comunidade dos
discípulos, então reunida. Assim como neles, o Espírito Santo também desce em cada batizado que
pede à Igreja este dom. Dessa forma, o sacramento
encoraja o fiel e o fortalece para uma vida de testemunho de amor a Cristo.
A Confirmação é o sacramento que completa o
batismo e pelo qual recebemos o dom do Espírito
Santo. Quem se decide livremente por uma vida
como filho de Deus e pede o Paráclito, sob o sinal da
imposição das mãos e da unção do óleo do Crisma,
obtém a força para testemunhar o amor e o poder
do Senhor com palavras e atos. Essa pessoa agora é
membro legítimo e responsável da Igreja Católica.
De maneira mais clara e simples podemos dizer
que o Sacramento da Crisma é definido como sacramento em que o batizado recebe o Espírito Santo
para ser fortificado na sua vida interior de fé, encorajado e animado para a profissão externa da mesma, isto é, o apostolado (BARTMANN, 1962). Com
esse sacramento, o fiel torna-se soldado para testemunhar a Cristo no mundo. É interessante também
entendermos como Santo Tomás de Aquino chama
a esse sacramento: “sacramento da plenitude da graça”, do “cumprimento da salvação”.
Chama-se Crisma por causa do rito essencial
que é a unção. A unção, na simbologia bíblica e antiga, é rica de numerosas significações: o óleo é sinal
de abundância e de alegria, purifica (unção antes e
depois do banho) e torna ágil (unção dos atletas e
lutadores): é sinal de cura, pois suaviza as contusões
e as feridas e torna radiante de beleza, saúde e força.
Chama-se Confirmação, porque confirma e reforça
a graça batismal.
O óleo do Crisma é composto de óleo de oliveira, perfumado com resina balsâmica. Na manhã da
Quinta-feira Santa, o bispo o consagra para ser utilizado no Batismo, na Confirmação, na Ordenação
dos sacerdotes e dos bispos e na consagração dos
altares e dos sinos. O óleo representa a alegria, a
força e a saúde. Quem é ungido com o Crisma deve
difundir o bom perfume de Cristo (cf. II Cor 2,15).
Pode e deve receber esse sacramento qualquer
cristão católico que tenha recebido o sacramento do
Batismo e esteja em estado de graça, isto é, não ter
cometido nenhum pecado mortal (pecado grave).
Mediante um pecado grave, separamo-nos de Deus
e só podemos nos reconciliar com Ele por meio do
sacramento da Penitência-Confissão.
O sacramento da Confirmação normalmente é
presidido pelo bispo. Por razões pastorais, o bispo
pode incumbir determinado sacerdote de celebrá-lo. No rito litúrgico da Santa Missa do Crisma, o
Bispo dá ao crismando um suave sopro para que ele
se lembre de que está se tornando um soldado de
Cristo, a fim de perseverar com bravura na fidelidade ao Senhor. Portanto, esse sacramento da Confirmação completa o Batismo. Por meio dele, o fiel recebe o dom de Deus, o Espírito Santo; compromete-se com Deus e assume o anúncio do Reino e, cheio
dos dons do Espírito, é chamado a testemunhar o
amor ao Senhor. Se preciso for, a dar a vida, uma vez
que recebeu uma força especial para seguir Cristo
até o fim de sua vida.

Vamos
celebrar!

09/05

VI DOMINGO DO PÁSCOA

( Jo 15,9-17)

Hoje é o domingo do mandamento novo. Este é o sexto domingo da Páscoa, o domingo que antecede a
festa da Ascensão do Senhor, momento em que nos aproximamos da festa de Pentecostes, que concluirá o
Tempo Pascal, celebrado desde o domingo da ressurreição. Jesus encorajou seus discípulos e discípulas lá nos
primórdios da igreja e encoraja-nos também para irmos e darmos frutos pela vivência do amor. Ele afirma
que o Pai nos dará tudo que pedirmos em seu nome. Porém, ordena: “o que eu mando é isto: amem-se uns
aos outros”. Portanto, a vivência deste amor gratuito de Deus cria e recria relações justas e fraternas, inclusivas
e solidárias, de alteridade. Supera barreiras e ultrapassa toda forma de rito, raça, gênero, etnia, culturas e faz
com que “o fruto permaneça” em nossos corações, derramado pelo dom do Espírito Santo.
Sentido Litúrgico
A Liturgia da Palavra do VI Domingo da Páscoa aborda o tema do Amor: o amor enquanto essência de
Deus; o amor enquanto dom e relação que existe entre Jesus e os seus discípulos; o Amor enquanto empenho
e missão dos discípulos.
Lembretes: (Onde for possível)
- Ascender solenemente o Círio Pascal;

16/05

ASCENSÃO DO SENHOR

(Mt 16, 15-20)

O Domingo da Ascensão do Senhor é a celebração da elevação de Jesus junto ao Pai, não como uma
despedida, mas uma concretização da sua vitória e da nossa, como discípulos e missionários Dele. Assim, a
elevação de Jesus não significa distanciamento, mas aproximação definitiva, pois com a Ascensão do Senhor
se cumpre por completo a promessa de Deus.
Jesus dá as suas últimas instruções, expressa suas últimas promessas – a do envio do Espírito – e envia
a comunidade em missão. E segue o seu rumo glorioso, é “elevado ao céu” – aquilo que no Credo repetimos:
“está sentado à direita do Pai”. Trata-se da narrativa da nova realidade do Mestre, uma realidade grandiosa,
gloriosa. Jesus partiu? Não, trata-se de sua nova forma de presença, que nos indica como, no caminho que
Ele percorreu, com o seu amor-serviço, há uma glória escondida. Para nós hoje, as leituras nos lembram: a
fidelidade ao Reino de Deus, no seguimento de Jesus, é o caminho da glória.

Sentido litúrgico
O mistério da Ascensão do Senhor significa “elevação, subida” também para nós, seus discípulos e discípulas missionários que têm como meta a evangelização. Ele elevou-se ao céu, não para afastar-se de nossa
humanidade, mas para dar a todos nós a certeza de que nos conduzirá à gloria da imortalidade.
Lembrete:
- O uso do incenso colabora para manifestar que em Jesus fomos alcançados pelo céu;
- Ascender solenemente o Círio Pascal;
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23/09

SOLENIDADE DE PENTECOSTES

(MISSA DO DIA)
( Jo 20,19-23 )

A morte de Jesus pareceu colocar fim no grande sonho de uma nova humanidade
mas, no entanto, a morte não teve a última palavra. O frágil grupo dos discípulos e discípulas, trancados por medo, passam da casa ao espaço aberto, torna-se uma comunidade em saída amparada pela presença do Ressuscitado e do seu Espírito. E aí se verifica
o terceiro sinal de pentecostes: todos entendem a voz de Deus e finalmente a confusão
de Babel se desfaz. O Espírito torna a Igreja capaz de traduzir o Evangelho na cultura de
cada povo e de cada pessoa. Doravante cada um, cada uma pode louvar a Deus em sua
própria língua.
Sentido Litúrgico
Hoje é o Domingo de Pentecostes. Com a festa de hoje, estamos chegando ao
fim do Tempo Pascal, tempo celebrado com alegria e exultação, um só dia de festa que
durou cinquenta dias, “um grande domingo”, tempo marcado pelo canto e pelo sentimento do “Aleluia”. O tema deste domingo é, evidentemente, o Espírito Santo. Dom de
Deus a todos os crentes, o Espírito dá vida, renova, transforma, constrói comunidade e
faz nascer o Homem Novo.
Lembretes:
-Ascender solenemente o Círio Pascal;
-Não esquecer que o canto da Sequencia;
- Realizar o Rito para apagar o Círio Pascal.

23/09

SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA
TRINDADE

(Mt 28,16-20 )

Deus-Trindade é mistério de fé, isto é, uma provocação constante à nossa inteligência, mas principalmente ao nosso coração, no sentido de que somos chamados a viver e
a ser como Ele. Criados que somos à imagem de Deus, temos dentro de nós a semente
e o impulso da comunhão. Criados distintos uns dos outros, pela sexualidade, pela cultura, pelo temperamento, pela constituição física e psicológica, as distinções entre nós
não existem para nos dividir e excluir-nos uns aos outros, mas para comungarmos uns
com os outros o grande desafio da vida, do modo como Jesus nos ensinou: viver é amar
e servir, é dar a vida, é lutar para que todos tenham vida plena (Mt 20,28; Jo 10,10). Não
é um convite a decifrar o mistério que se esconde por detrás de “um Deus em três Pessoas”; mas é um convite a contemplar o Deus que é amor, que é família, que é comunidade
e que criou o ser humano para o fazer comungar nesse mistério de amor.
Sentido Litúrgico
A festa de hoje faz uma síntese, juntando o sentido da encarnação e da redenção
realizados na história, onde o Deus Vivo, a Comunhão Trinitária, é protagonista. É a
festa para renovação da aliança com o Pai que nos criou e nos libertou, entregando-nos
o dom da vida plena em Jesus Cristo, seu Filho amado, o Verbo encarnado que, por sua
vez, nos confiou com sua morte e ressurreição o dom do seu Espírito.
Lembrete:
- Pode ser realizado o Rito de Aspersão no lugar do Ato Penitencial

37

Liturgia
PÁSCOA
TEMPO PASCAL
Maria Irene Custódio

O eixo do Ano Litúrgico é o Mistério Pascal, ou seja, fazemos memória ao longo do ano. “Partindo do Tríduo Pascal, como sua fonte
de luz, o tempo novo da Ressurreição enche todo o Ano Litúrgico
com sua claridade...” (CIC 1168).
Celebramos o Ciclo Pascal em três momentos: PREPARAÇÃO
- Quaresma; CELEBRAÇÃO - Tríduo Pascal da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor; PROLONGAMENTO - Tempo Pascal.
No Tempo Quaresmal, tempo litúrgico de conversão estabelecido pela Igreja, nos preparamos para a grande festa da Páscoa de Jesus
Cristo, o ponto culminante do Ano Litúrgico.
Tempo Pascal – tempo de viver a graça da Ressurreição de Cristo e a alegria pela vida nova junto ao Senhor ressuscitado. Sendo a
Páscoa uma festa de grande importância para os cristãos, ela não se
restringe somente ao Domingo da Ressurreição, começa na Vigília
Pascal, com a Ressurreição de Cristo, e é celebrada durante sete semanas, até a vinda do Espírito Santo, no Domingo de Pentecostes. É
um período de cinquenta dias, nos quais brilha intensamente a luz
do Mistério da Páscoa, na alegria do Senhor Ressuscitado. A liturgia
canta com mais entusiasmo o Aleluia. “O Senhor ressuscitou verdadeiramente”. (Lc 24, 34)
Para as Comunidades cristãs, a Páscoa se refere à morte e ressurreição de Cristo, indicando o início de uma vida nova. O Tríduo
Pascal, inserido na Semana Santa, é o centro da Páscoa e de toda a
vida da Igreja. Abrange a Quinta-feira Santa, com a celebração da
Ceia do Senhor, Sexta-feira da Paixão, Sábado Santo e termina com
as vésperas do Domingo da Ressurreição. A Vigília Pascal é o centro
de nossa fé, quando acontece o momento culminante: “A Ressurreição do Senhor”. Celebramos a vitória de Cristo sobre a morte: “este é
o dia que o Senhor fez para nós” (Sl 117).
A Páscoa tem um prolongamento imediato nos oito dias seguintes, na chamada Oitava da Páscoa, quando celebramos esse grande
mistério como se fosse um único dia e são celebrados como Solenidade do Senhor (NUAL nº 24). A celebração da Oitava da Páscoa
tem suas raízes no Antigo Testamento, no qual os judeus celebram as
grandes festas por oito dias.
O Tempo Pascal é caracterizado pela cor branca ou dourada, que
expressam a alegria e a paz, a ressurreição; pelo canto de Aleluia,
canto novo da vitória de Cristo, que significa “Louvemos ao Senhor”;
músicas alegres; a presença do Círio Pascal, que deve ser colocado
em lugar de destaque e permanecer aceso em todas as celebrações
até o Domingo de Pentecostes. A liturgia é marcada pelos textos de
Atos dos Apóstolos e São João.
Além do Tríduo Pascal, que é a celebração principal da Páscoa,
duas outras solenidades marcam também este Tempo:
ASCENSÃO DO SENHOR- Quarenta dias depois da Páscoa, a
Igreja celebra a Ascensão do Senhor. “Depois de dizer isto, Jesus foi
elevado, à vista deles, e uma nuvem o retirou aos seus olhos. Continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia.” (At 1, 9-11).
Com a Ascensão ao céu, Cristo tomou seu lugar ao lado do Pai.
Ele está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso (como professamos no Credo), toda a realidade de sua glorificação e a certeza de
que também nós poderemos alcançar o céu. Depois da Solenidade
da Ascensão do Senhor, a Igreja se prepara para a vinda do Espírito
Santo Paráclito e esta semana é também dedicada à Oração pela Unidade dos Cristãos.
PENTECOSTES – Coroamento de todo o Ciclo da Páscoa. Em
Pentecostes cumpre a promessa feita aos Apóstolos, que enviaria o
Espírito Santo Consolador. “Eu vos mandarei o Prometido de meu
Pai (Lc 24,49). “O domingo de Pentecostes encerra esse tempo sagrado de cinquenta dias” (NUAL nº 23).
* NUAL: abreviação para as Normas Universais Sobre o Ano Litúrgico e o Calendário.
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Juventudes da Arquidiocese de Mariana:
uma realidade a ser conhecida
para a evangelização continuar1
Pe. Rodrigo Artur
Medeiros da Silva
Assessor Arquidiocesano da Equipe de
Animação Juvenil

A cada ano, parece
consolidar-se a ideia de
que a palavra juventude
não mais se limita a uma
faixa etária específica, haja
vista, por exemplo, as várias pessoas de 40, 50, 60
e até de 70 anos que se
dizem (ou são observadas como) ainda “jovens”
– por causa das mais variadas disposições que
sentem – e, logo, se enquadram numa juventude
anciã.
Todavia, o Estatuto
Nacional da Juventude
(Lei nº 12.852, de 5 de
agosto de 2013, Art. 1o,
§1o) é claro ao afirmar
que “são consideradas
jovens as pessoas com
idade entre 15 e 29 anos”,
mesmo afirmando como
“adolescentes” as pessoas
com a idade entre 15 e
18 anos (Art. 1o, §2o).
Poderíamos, então, neste
caso, falar de uma juventude adolescente? Sim,
podemos. E isto abre-nos
a margem da qual precisamos para entender,
numa visão mais ampla
do termo, juventude como
também uma imediata referência a modos de vida,
ou seja, a “grupos de pessoas” que se identificam
por afinidade, anseios,
metas, compatibilidade de
ideias, profissão ou até por
busca de reconhecimento

– afirmação que, aliás, já é
constatada pela história há
bastante tempo.
Segundo o que sabemos, no ano de 1935, foi
reconhecida pelo Papa Pio
XI a Ação Católica, a qual
tinha como objetivo principal – e isto foi chamado
de “grande graça de Deus”
por Pio XI – fortalecer a
colaboração dos leigos
com a hierarquia da Igreja na defesa da verdade e
da vida cristã, diante das
“muitas armadilhas” que
a ameaçavam à época, e
num “progresso religioso
e civil cada vez maior”. E
qual era a espinha dorsal da
Ação Católica? Os jovens: a
Juventude Estudantil Católica (JEC), a Juventude
Operária Católica (JOC)
e a Juventude Universitária Católica (JUC) – siglas
através das quais aprendemos um outro conceito:
juventudes ou expressões
juvenis. Fala-nos, portanto,
a história, no começo do
século passado, de jovens
em idade; porém, de faixas
etárias, anseios, pensamentos e modos de expressão
e leitura da vida diferentes, mas unidos em prol
do mesmo ideal: afirmar e
fortalecer, a fé e a verdade, e
fazer disto o progresso não
só da Igreja, mas de toda a
sociedade pela vida afora.
Numa palavra/imagem
mais clara, a Ação Católica apresentou à história
jovens que se dispuseram
a unir-se como águias de
uma asa só: uma ajudando o outra a voar cada vez

mais alto ao encontro do
sol (ou seja, do crescimento da vida humana graças
ao Evangelho).
E os trabalhos da
Equipe de Animação Juvenil da Arquidiocese de
Mariana vão exatamente
ao encontro desta compreensão. Com o papel
de articular a ação evangelizadora das múltiplas
expressões juvenis (Juventudes) que compõem
a nossa Igreja Particular,
sem, contudo, minimizar
ou anular a identidade de
cada uma, a Equipe foi
criada, em 2019, por Dom
Airton José dos Santos, a
pedido da Assembleia Arquidiocesana de Pastoral,
no ano anterior. Formada
por jovens de todas as Foranias, a primeira tarefa
da Equipe de Animação
Juvenil seria escutar para
conhecer as realidades juvenis arquidiocesanas em
três momentos: primeiro
através de seus próprios
componentes; depois das
coordenações juvenis paroquiais. E, num terceiro
momento, dos jovens que
formam os grupos em
toda a Arquidiocese. Estavam previstos, inclusive,
dois Encontros para atenderem às duas últimas demandas (respectivamente,
nos dias 2/5 e 2/8/2020),
os quais, infelizmente, não aconteceram em
virtude da Pandemia da
Covid-19. Assim, o nosso
conhecimento acerca das
juventudes da Arquidiocese de Mariana continua

limitado. E a Pandemia
insiste ainda em permanecer numa “queda de braço”
contra a vida... Logo, o desafio também permanece:
como e quando vamos
conseguir escutar e conhecer concretamente as
realidades das expressões
juvenis da nossa Arquidiocese e, consequentemente, propor-lhes conjuntas orientações e ações
evangelizadoras? Seria a
internet uma porta à resposta que queremos? Mas,
há quem a argumente
como uma realidade que
“inclui excluindo”, afirmando que há jovens sem
acesso a ela... Outras perguntas, talvez, sejam mais
abrangentes: estão nossas
juventudes desanimadas
ou longe do Evangelho,
durante a Pandemia? Sim
ou não? Ou antes já estavam? Se sim, precisamos
mudar esta situação. Se
não, insistir no que estava
dando certo – mas, ambas
as hipóteses pedem a nós
os verbos escutar e/para
conhecer. Afinal, o Evangelho não pode parar nem
mesmo quando os jovens
de hoje forem, amanhã,
jovens senhores(as). 1

1 - Indico, como continuidade de leitura deste texto, o
artigo “As juventudes querem
vida”, da teóloga Tânia da Silva
Mayer (cf. Revista Vida Pastoral. São Paulo: Paulus, julho-agosto de 2018, ano 59, pp.
19-28).

2

Bruna Sudário

Opinião
Benefícios (!) da
Pandemia
Pe. Luiz Faustino dos Santos
Granada, Abre Campo MG

Se pensarmos um pouco, perceberemos que a pandemia trouxe alguns
benefícios, inclusive no campo da
fé. São Paulo diz que “todas as coisas
concorrem para o bem dos que amam
a Deus” (Rm 8,28). Cremos que Deus
pode ressuscitar os mortos (cf, Ez 37,114; Jo 11). O coronavírus deu um novo
impulso à ciência médica. Deus distribuiu dons diversos (1Cor 12,4-11).
O coronavírus está nos desafiando, mas, a palavra de Deus ilumina
os fatos: “Cavaram na minha frente
um buraco, e foram eles que nele caíram” (Sl 57,7). Esta pandemia já levou
mais de dois milhões de pessoas para a
cova: deprimente! Mas podemos, com
a graça de Deus, tirar proveito desta
des-graça causada pela Covid-19. Somos criativos. Podemos criar novos
hábitos, novas rotinas, inaugurando
um novo normal na maneira de viver
e conviver.
Pensemos em nossa fé: igrejas fechadas, salões paroquiais abandonados, catequese parada; nossas reuniões,
encontros, assembleias, congressos, fóruns, etc. Que pena! Como amenizar
o prejuízo espiritual, evangelizador,
catequizador? Como continuar “cuidando da vida ameaçada”, prioridade
da Arquidiocese de Mariana em 2021?
Um grupo que não consegue ser
cristão sem templo tanto importunou
o poder público no mês de abril que
causou um rebuliço, dando o que falar
aos poderes constituídos. A discussão
foi longe: fecha ou abre os templos?!
Enquanto isto os verdadeiros seguidores de Jesus continuaram sua caminhada de fé, pois Jesus disse: “onde dois ou
três estiverem reunidos em meu nome,
eu estou aí no meio deles” (Mt 18,20).
Sugestões práticas:
Debruçar sobre o termo teórico tão
repetido, sobretudo por bispos e padres: “Igreja doméstica”. Testemunho
de Eva, Comunidade Sta. Rita de Cássia, Paróquia de Granada: “agora sim:
estamos evangelizando a família!”.
Os pais, ou quem for responsável
pela família, deveria assumir o ministério da liderança e cuidar da formação cristã da própria família, a partir
da proclamação da Palavra (cf. 2Tm
4,2-5): reuniões, catequese e celebrações litúrgicas devem acontecer no lar.
É preciso fazer “o tiro do coronavírus sair pela culatra”: que ele caia no
buraco que cavou (cf Sl 57,7). Poderíamos ainda dizer, sem intenção de manipular a Palavra, que não só de sacramentos vivem os cristãos, mas de toda
palavra que sai da boca de Deus (cf. Dt
8,3; Mt 4.4).
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O ANO DE SÃO JOSÉ NA
ARQUIDIOCESE DE MARIANA

9
3

Seminário São José

Nossa arquidiocese se liga a São José por vínculos de devoção e história.

Mons. Luiz Antônio R. Costa
Vigário Geral e Pároco da Paróquia
São Gonçalo do Amarante,
em Catas Altas da Noruega, MG

A Arquidiocese de Mariana se
liga pelos mais estreitos vínculos
de fervorosa devoção ao glorioso
São José que, junto de Nossa Senhora da Assunção, também é Padroeiro de nossa Igreja particular.
Vínculos que possuem venerandas raízes históricas e remontam
ao período colonial onde a devoção ao pai adotivo do Senhor se
manifestou na fundação das mais
antigas irmandades de São José
existentes em nosso país tais como
as de Ouro Preto (1730), Piranga
(1749), Itaverava (1766), Congonhas (1813), Furquim (1818) e na
edificação de numerosas igrejas,
capelas e retábulos tendo São José
por orago principal. A criação de
Paróquias antigas e recentes testemunha igualmente a robustez da
devoção a São José na Arquidiocese de Mariana: Barra Longa (1741),
Alto Rio Doce (1832), Paula Cândido (1870), Pedra Bonita (1870),
Ressaquinha (1925), Joselândia
(1941), Barbacena (1959), Congonhas (1984), Ouro Branco (1986),
Barão de Cocais (2014), Oratórios
(2019). O título de Basílica conferido à grandiosa Matriz de São
José em Barbacena e a concessão
dos jubileus e indulgências em
outras localidades indicam o reconhecimento, da parte da Santa Sé,
dessa fervorosa devoção em nossa
Arquidiocese. O nosso Seminário
Maior está colocado sob a especial

proteção de São José e leva o seu
nome.
Desta forma, temos motivos
abundantes para acolher com
grande entusiasmo e fervor o Ano
de São José promulgado pelo Papa
Francisco, na comemoração dos
150 anos da proclamação desse
santo como especial Protetor de
toda a Igreja. Esse ano devocional
teve início na Solenidade da Imaculada Conceição de 2020 e será
concluído no dia 08 de dezembro
de 2021. O Papa Francisco assim
sintetiza a descrição de São José,
na Carta Apostólica Patris Corde
(Com coração de Pai): “Pai amado, pai na ternura, na obediência e
no acolhimento; pai com coragem
criativa, trabalhador, sempre na
sombra” e augura que a reflexão
sobre São José nos auxilie na redescoberta do primado da vida espiritual, da dignidade do trabalho
e da importância da paternidade e
da família. Elencamos algumas sugestões práticas para a realização e
dinamização do Ano de São José
em nossa Arquidiocese:
1. A ampla divulgação da Carta
Apostólica Patris Corde mediante a
sua leitura e reflexão tanto pessoal
como comunitária. Nesse sentido,
as novenas ou tríduos de São José
podem se inspirar na rica abordagem temática oferecida pelo Papa
Francisco nesse documento.
2. O conhecimento valorização
e aproveitamento da riqueza espiritual das indulgências do Ano de

São José (cf. anexo1) e a valorização dos Jubileus de São José que
ocorrem na Arquidiocese desde
longa data: Alto Rio Doce e Barbacena.
3. A celebração da Solenidade
de São José (19 de março) e da Memória litúrgica de São José Operário (1º de maio), máxime nas paróquias e comunidades que o tem
como padroeiro.
4. A valorização das práticas de
piedade popular tal como indica o
Diretório sobre a piedade popular
e liturgia (DPPL), publicado pela
Congregação para o Culto Divino
e Disciplina dos Sacramentos. Nas
práticas devocionais apresentadas
por esse diretório encontramos,
além da apresentação teológica,
litúrgica e pastoral do culto a São
José (DPPL n.218-223), a proposta de valorização do “Mês de São
José” (Março), das quartas-feiras
dedicadas a São José, dos sete domingos que precedem a sua solenidade (19 de março). Tais práticas “deverão ser sintonizadas com
o tempo litúrgico do ano” (DPPL
n. 223).
5. O oportuno, criativo e adequado emprego dos meios de comunicação e redes sociais para a
divulgação do Ano de São José.
6. A impressão e ampla distribuição ao povo das orações a São
José apresentadas na Patris Corde
1 - Elenco das indulgências do Ano de
São José: https://www.vaticannews.va/
pt/vaticano/news/2020-12/ano-sao-jose-indulgencia-plenaria-penitenciaria-apostolica.html

e da Ladainha de São José
7. A redescoberta e releitura de
outros documentos magisteriais
sobre São José: a Exortação Apostólica Redemptoris Custos (João
Paulo II), a Encíclica Bonum Sane
(Bento XV) e a Encíclica Quamquam pluries (Leão XIII), hoje facilmente encontradas na internet.
8. Nesse Ano de São José é
igualmente válida a redescoberta
dos belos textos de D. Silvério Gomes Pimenta (1840-1922), nosso
primeiro Arcebispo e membro da
Academia Brasileira de Letras, tais
como a Pastoral sobre a devoção a
São José, os artigos Ave Joseph e A
devoção a São José.
9. Na dimensão da cultura e
da arte o Ano de São José pode e
deve ser condignamente celebrado
em nossa Arquidiocese. O precioso acervo iconográfico presente
em nossos museus e igrejas bem
como o notável conjunto de música sacra dedicada ao culto de São
José, existente em nosso Museu da
Música, bem merecem o devido
destaque, exposição e divulgação
durante o presente ano.

Para Reﬂetir
com seu grupo ou
equipe pastoral

Acolhendo a proposta do Papa Francisco que
promulgou o Ano de
São José, como podemos
dinamizá-lo em nossas
comunidades?
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ESTUDO DO
NOVO PAE
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Semana Santa em tempos de pandemia
Thalia Gonçalves

Pe. Edmar José da Silva

Coordenador Arquidiocesano de Pastoral
Pároco da Paróquia Nossa Senhora da
Conceição, em Ouro Preto, MG
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No início de 2020, por sugestão do Conselho Arquidiocesano
de Pastoral, foi constituída a equipe para a elaboração do texto do
novo Projeto Arquidiocesano de
Evangelização (PAE). Durante o
ano passado a equipe se reuniu
virtualmente, definiu os critérios
para a escrita do texto, dividiu
as funções e o documento ficou
pronto no início deste ano. Trata-se de um primeiro esboço do
texto para ser estudado, aprofundado, revisto, enriquecido pelas
nossas paróquias, comunidades,
pastorais, movimentos, conselhos e lideranças leigas ao longo
do primeiro semestre de 2021. O
cronograma definido para o estudo e aprofundamento do PAE é o
seguinte:
Final de março: o texto- mártir
foi enviado aos vigários forâneos
que se encarregaram de repassá-lo aos párocos, administradores
paroquiais e paróquias;
Abril e maio: período de estudo
e aprofundamento do texto- mártir nas Paróquias (comunidades,
pastorais, movimentos, dimensões, conselhos e etc.);
Início de junho: o vigário forâneo deve recolher e sintetizar
as contribuições das Paróquias de
sua forania e encaminhar o material para a região pastoral;
Junho: a região pastoral recolherá e sintetizará as contribuições
vindas das foranias e as enviará
para a coordenação pastoral;
Julho e agosto: a coordenação
pastoral, tendo posse das contribuições vindas das Paróquias,
convocará novamente a equipe de
elaboração do texto para os ajustes
finais;
Dias 24 e 25 de setembro: acontecerá a 28ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral que terá como
assunto principal a aprovação do
novo PAE.
O desejo é que o processo de
construção do novo PAE seja participativo, sinodal e envolva todos os agentes de evangelização
da nossa Arquidiocese. Por causa
da pandemia, é necessário que os
párocos e administradores paroquiais usem a criatividade para fazer o texto- mártir chegar a todos
os cristãos leigos e leigas e para
promover o estudo e a discussão
do mesmo.

A Semana Santa é um dos
principais momentos da experiência da fé católica. Nesse
período, centenas e, às vezes,
milhares de fiéis se reúnem nas
igrejas para celebrar a Paixão,
Morte e Ressurreição de Cristo.
Entretanto, neste ano, pela segunda vez consecutiva, as paróquias e comunidades da Arquidiocese de Mariana celebraram a
Semana Maior de maneira restrita e sem a presença do público.
Os bancos e altares que, normalmente, ficam lotados, deram
lugar ao vazio e ao silêncio. As
procissões pelas ruas, o rito do
lava-pés na Quinta-Feira Santa, o cântico da Verónica e os
teatros da Paixão do Senhor na
Sexta-Feira Santa, assim como as
demais demonstrações de fé, não
aconteceram, seguindo os protocolos de prevenção à contaminação ao novo coronavírus e as
orientações das autoridades de
saúde e desta Igreja Particular.
Diante desse cenário, foi preciso buscar novas formas de se
aproximar dos fiéis e fortalecer
a vivência e a participação na
Semana Santa. Para isso, além
das transmissões das celebrações
pelos meios de comunicação e
redes sociais, muitas paróquias
e comunidades, como a Paróquia de Pio X, em Barbacena,
motivaram os devotos para que
preparassem um local de oração
em suas casas com objetos rela-

cionados à liturgia do dia.
Além disso, em alguns locais,
houve, no Domingo de Páscoa, a
bênção do Santíssimo Sacramento
nas portas das igrejas ou por meio
de procissão motorizada pelas
ruas das cidades como nas paróquias de Santo Antônio, em Teixeiras; São José, em Barra Longa
e Nossa Senhora da Piedade, em
Rio Espera.
“Parecia um pedacinho do céu
que veio nos visitar para nos deixar
graças e bênçãos”, descreveu dona
Maria Odaléia de Assis Silveira,
da Paróquia de Nossa Senhora da
Piedade, em Rio Espera, sobre a
emoção que sentiu ao presenciar
a bênção do Santíssimo. “Quando
Cristo passava, as famílias, com
velas acesas e bandeirinhas brancas, saudavam a Jesus que parecia
nos olhar com ternura e amor”,
enfatizou Dona Maria.
Já em Mariana, as paróquias de
Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora Aparecida e Sagrado
Coração de Jesus promoveram o
projeto “Memórias da Fé”: uma
série de vídeos contendo cânticos
que marcam a devoção popular,
imagens de anos anteriores da Semana Maior e aspectos históricos
e culturais da tradição religiosa.
Além disso, no Domingo da Ressurreição, o Santíssimo foi exposto no Santuário de Nossa Senhora
do Carmo para que os fiéis que
desejassem realizassem a sua prece particular.

Apesar disso, a ocasião foi vivida de forma profunda. “A minha
Semana Santa, em tempos de pandemia, foi de intensa oração e fé”,
contou Rita Maria Moraes Cota,
da Paróquia de Nossa Senhora do
Pilar, em Ouro Preto, ao destacar
que a oração foi constante pelos
meios de comunicação. A ausência
da movimentação no período e dos
turistas não impediu as fervorosas
orações para Rita.
Ainda, para ajudar a viver a Semana Santa, a catequista colocou,
aos domingos, banners na janela de
sua casa com cenas do Evangelho
do dia durante o período da Quaresma e o Tempo Pascal. “Creio firmemente que Deus esteve presente
até na ausência dos parentes, que
não puderam vir celebrar em família; que abençoou as campanhas de
solidariedade, que compreendeu o
silêncio dos sinos, das bandas de
música e até mesmo o das matracas.
É tempo de Páscoa! Cremos que Jesus está no meio de nós! A alegria
da Ressurreição é a esperança que
renasce na certeza de que as nossas
preces serão atendidas”, finalizou.
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58ª Assembleia Geral da CNBB aconteceu de forma virtual
de Mariana, Dom Airton José dos
Santos, a assembleia on-line foi uma
experiência interessante, uma vez que
respondeu aos objetivos propostos,
minimizou o distanciamento físico
e geográfico imposto pela pandemia
e otimizou recursos. Entretanto, ele
destaca que houve a perda do contato
humano que, nas reuniões, encontros
e, especialmente, na Assembleia Geral
da CNBB, é intenso pela sua própria
natureza.

Thalia Gonçalves

Entre os dias 12 e 16 de abril, o
episcopado brasileiro esteve reunido
virtualmente para a realização da 58ª
Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
Neste ano, devido à pandemia, de
modo extraordinário, o evento aconteceu on-line e contou com a participação de cerca de 400 pessoas, entre
prelados, convidados e colaboradores.
Para o Arcebispo Metropolitano

Dacom recebe nova equipe de trabalho
Por sua vez, a Pastoral da Comunicação (Pascom), tem como novo
assessor o padre Thiago José Gomes
que, juntamente, com o padre Harley
Carlos de Carvalho Lima, diretor do
Jornal Pastoral, e Thalia Gonçalves,
jornalista da Arquidiocese de Mariana, constituem a equipe do Dacom.

Arquidiocese de Mariana

O Departamento Arquidiocesano
de Comunicação (Dacom) está com
uma equipe nova. Após sete anos à
frente do departamento, o padre Paulo Barbosa deixou o cargo no início do
mês de abril, sendo substituído pelo
padre Edir Martins Moreira. “O nosso desejo é formar uma equipe forte
de trabalho para que a comunicação
seja nossa aliada na Evangelização,
bem como no diálogo da Igreja com
a sociedade”, afirmou o novo diretor à
época de sua nomeação.

Encontro de comunicadores será realizado no dia 15 de maio
Em sintonia com o 55ª Dia Mundial das Comunicações Sociais, celebrado no dia 16 de maio, a Arquidiocese de Mariana promoverá, em 15 de
maio, das 9h às 12h, o 6º Encontro de
Comunicadores. Neste ano, devido à
pandemia da Covid-19, o evento será
realizado de forma virtual, pelo Zoom.
Participarão do encontro o Arcebispo Metropolitano de Mariana, Dom
Airton José dos Santos, que refletirá
sobre a mensagem do Papa Francisco
para a data, e o padre Geraldo Martins
que, por sua vez, falará sobre o papel
desempenhado pelo agente da Pastoral da Comunicação (Pascom).
Arquidiocese de Mariana

Ao longo dos anos em que esteve como diretor do Dacom, o
padre Paulo Barbosa (Paulinho) se
destacou por sua presença fraterna,
visando uma comunicação comprometida com o Reino de Deus.
“Com zelo, alegria e um espírito
comunicativo, padre Paulinho conduziu o departamento com entusiasmo. Ele sempre encorajou toda a
equipe do Dacom a ser verdadeiros
anunciadores da boa nova de Cristo,
trabalhando em busca da verdade
e da ética. Seu exemplo de diretor

marcou a minha caminhada profissional na Arquidiocese e aumentou
o meu desejo de ser uma missionária da comunicação por onde eu
estiver atuando”, destaca a jornalista
Bruna Sudário que atuou por cinco
anos e meio no Dacom.
Registramos aqui o nosso agradecimento a este nosso irmão, presbítero de nossa Arquidiocese pelo
bem que nos fez e faz a toda esta
Igreja Partticular.
Obrigado Padre Paulinho!

Arquidiocese de Mariana

Nosso agradecimento ao Padre Paulinho.

Arte, cultura e fé
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A Música no Seminário de Mariana

Cássio Patrício

O Seminário São José e a Faculdade Dom Luciano Mendes (FDLM) desenvolveram nos últimos dois anos o projeto “Memória”. A partir
da iniciativa, que tem como objetivo resgatar elementos signiﬁcativos da história da instituição nas mais diversas áreas, foram criados
nove grupos de trabalho (GT's). O terceiro deles, de música sacra, pesquisou sobre a evolução da música na casa de formação

2

Vocação e paixão pelas
artes, e em especial pela
música, se complementam ao longo dos 270 anos
do Seminário de Mariana.
Além de ter formado padres e bispos para servir a
Deus e à Igreja, músicos e
compositores renomados
que estudaram na instituição também são parte dessa
história bicentenária.
Segundo a pesquisadora do Museu da Música de
Mariana e organista da Catedral de Mariana, Josinéia
Godinho, a música esteve
presente no Seminário de
Mariana desde sua fundação, influenciada pelo
contexto vivido na região.
À época, as atividades musicais já eram intensas nas

atuais cidades de Mariana
e Ouro Preto. Cerca de 30
anos antes da criação do
Seminário, por exemplo,
professores de música já
trabalhavam na então Vila
Rica (atual Ouro Preto) e
um grupo fixo de músicos
atuava nas celebrações litúrgicas da então Matriz de
Nossa Senhora da Assunção, em Mariana, hoje Catedral da Sé.
No entanto, as pesquisas
realizadas pelo GT3 do projeto “Memória” revelaram
que, a partir do século XX,
os seminaristas passaram a
ter mais contato com atividades musicais, incluindo
bandas, coros e orquestra.
“Tendo acesso a métodos
e instrumentos, os alunos

tinham a possibilidade de
fazer parte da vida musical
do Seminário e desenvolver os seus talentos, sendo
que muitos deles levaram
esta vivência para a sua vida
pós-seminário, tanto na
vida sacerdotal, quanto na
secular”, conta a organista
da Catedral da Sé.
“Cada indivíduo terá
lembranças e sensações diferentes do seu contato com
a atividade musical. Mas,
decerto, a música é parte integrante da vida comunitária do seminário há séculos,
seja nos momentos de liturgia, nos retiros, nos passeios comunitários ou nas
apresentações teatrais”, enfatiza Josinéia Godinho. Ao
citar a entrevista do Bispo

Arquivo do Seminário

Emérito de Oliveira, Dom
Francisco Barroso, ao projeto “Memória”, a organista
destaca que, para muitos, a
música “foi instrumento de
fortalecimento da vocação,
assim como estímulo para
a permanência no Seminário e desenvolvimento pessoal como músico e compositor”.
A pesquisadora ainda
destaca que além de ter
sido importante nas experiências espirituais, para
muitos foi fonte de inspiração para projetos culturais
desenvolvidos no decorrer
do seu ministério. “Seja
qual for a vivência de cada
um, a música praticada no
período de formação deixará marcas profundas na
história tanto dos alunos,
quanto da própria instituição”, conclui.
Compositores
renomados
Josinéia Godinho também explica que, até o início do século XIX, a maior
parte dos músicos em
atividade na Catedral de
Mariana eram clérigos. Alguns deles já chegavam ao
Seminário de Mariana com
a sua formação instrumentista concluída e exerciam
cargos musicais de maior
destaque na Catedral e
nas Matrizes após serem
ordenados. Um desses sacerdotes era o padre João
de Deus de Castro Lobo.
Natural da então Vila Rica

e proveniente de uma família conceituada de músicos
da região, atuou por vários
anos como diretor musical
da Casa da Ópera, atual
Teatro Municipal de Ouro
Preto.
Após ser ordenado presbítero, assumiu as funções
de organista e mestre de capela da Sé de Mariana sem
deixar suas atividades no
teatro. “Há cópias de obras
atribuídas a ele em diversos
acervos em Minas Gerais
e também em outros estados. Hoje temos gravações
de suas obras até mesmo
na Europa. Ele foi uma das
figuras centrais da vida musical da região no início do
século XIX. A qualidade,
originalidade e apuro técnico de suas composições nos
dão mostras de atividades
musicais bastante requintadas em Mariana e Vila Rica
neste período”, ressaltou a
pesquisadora.
A partir dos anos 1980,
outro sacerdote que se destacou por seu dom musical
foi o padre Geraldo Orione
de Assis Silva, que era violinista, organista e compositor. “Algumas de suas composições tiveram grande
aceitação na Arquidiocese
e são muito usadas até hoje
na liturgia, como é o caso
do Glória (Glória a Deus,
pois ele vive junto de nós)”,
afirmou Josinéia, destacando que ele deixou muitas
obras, sendo algumas em
latim.

Arquivo do Seminário

