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Anualmente, a Igreja celebra, na sexta-feira da semana 
seguinte à festa de Corpus Christi, a Solenidade do 
Sagrado Coração de Jesus. Instituída em 1856 pelo 
Papa Pio IX, o Jornal Pastoral conta nesta edição 

sobre essa história de fé e devoção.
(Páginas 4 e 5) 
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É muito forte em nossa cultura religiosa as di-
ferentes formas de expressão da fé, uma delas é a 
espiritualidade popular. São Paulo VI, na Evange-
lii Nuntiandi, no número 48, mudou o nome de 
“religiosidade popular” para “piedade popular”. 
O Papa Francisco acrescentou que o episcopado 
latino-americano no Documento de Aparecida 
deu um passo a mais e falou de “espiritualidade 
popular”. Segundo ele, os três conceitos são váli-
dos, mas juntos.

A propósito do Documento de Aparecida, re-
corramos diretamente a ele para recordarmos o 
que nos diz acerca deste tema: “Em nossa cultura 
latino-americana e caribenha conhecemos o pa-
pel tão nobre e orientador que a religiosidade po-
pular desempenha, especialmente a devoção ma-
riana, que contribuiu para nos tornar mais cons-
cientes de nossa comum condição de � lhos de 
Deus e de nossa comum dignidade perante seus 
olhos, não obstante as diferenças sociais, étnicas 
ou de qualquer outro tipo” (DA, 37).

Nesta mesma perspectiva encontramos: “Esta 
maneira de expressar a fé está presente de diver-
sas formas em todos os setores sociais, em uma 
multidão que merece nosso respeito e carinho, 
porque sua piedade re� ete uma sede de Deus que 
somente os pobres e simples podem conhecer.” 
(DA, 258).

Por � m, em sua conclusão, no nº 549, o do-
cumento a� rma que “para nos converter em uma 
Igreja cheia de ímpeto e audácia evangelizadora, 
temos que ser de novo evangelizados e � éis dis-
cípulos. Conscientes de nossa responsabilidade 
pelos batizados que deixaram essa graça de parti-
cipação no mistério pascal e de incorporação no 
Corpo de Cristo sob uma capa de indiferença e 
esquecimento, é necessário cuidar do tesouro da 
religiosidade popular de nossos povos para que 
nela resplandeça cada vez mais a ‘pérola preciosa’ 
que é Jesus Cristo e seja sempre novamente evan-
gelizada na fé da Igreja e por sua vida sacramen-
tal. É preciso fortalecer a fé para encarar sérios 
desa� os, pois estão em jogo o desenvolvimento 
harmônico da sociedade e da identidade católica 
de seus povos”.

Nesse sentido, destacamos a força da devoção 
dos � éis ao Sagrado Coração de Jesus e ao Ima-
culado Coração de Maria. A data a Solenidade do 
Sagrado Coração de Jesus foi instituída em 1856 
pelo Papa Pio IX, duzentos anos após as aparições 
de Jesus à Santa Margarida Maria Alacoque, e é 
festejada, todos os anos, na sexta-feira da semana 
seguinte à Festa de Corpus Christi e no sábado a 
celebração do Imaculado Coração de Maria.
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Expediente

Na última reunião do Conselho Arqui-
diocesano de Pastoral (CAP), realizada no 
dia 22 de maio de 2021, vários assuntos 
importantes foram abordados. Aproveito 
este artigo para partilhar alguns deles:

1. Quanto ao estudo do PAE: devi-
do às di� culdades impostas pela pande-
mia, foi decidido prorrogar o prazo para 
o estudo do  Projeto Arquidiocesano de 
Pastoral (PAE) nas Paróquias (comuni-
dades, movimentos, pastorais, conselhos, 
etc.) até julho de 2021. No � nal de julho, 
as paróquias devem enviar as suas con-
tribuições para a sua respectiva forania. 
Diante disso, foi adiada também a 28ª As-
sembleia Arquidiocesana de Pastoral que 
estava agendada para setembro deste ano;

2. Projeto “cinco pães e dois peixes”: 
foi constatado o aumento da pobreza nas 
cidades da nossa Arquidiocese e, por cau-
sa disso, viu-se a necessidade de se im-
plantar (onde ainda não tem) o serviço da 
caridade nas paróquias, visando o atendi-
mento das pessoas necessitadas. Para isso, 
foi criado um projeto sócio-evangelizador 

que será brevemente enviado para as Pa-
róquias visando incentivar a implantação 
do serviço da caridade onde ele ainda não 
existe;

3. 6ª Semana Social Brasileira: a Ar-
quidiocese de Mariana tem se mobiliza-
do no sentido de participar da 6ª Semana 
Social Brasileira. Para isso, foi criada uma 
equipe executiva arquidiocesana que fará, 
de junho a dezembro, um trabalho de sen-
sibilização para o evento na Arquidiocese 
através de lives e vídeos;

4. 1ª Assembleia Eclesial da América 
Latina e Caribe: está programada para os 
dias 21 a 28 de novembro de 2021 a rea-
lização da 1ª Assembleia Eclesial Latino 
Americana e Caribenha. A proposta sur-
giu de uma conversa dos bispos do Con-
selho Episcopal Latino-Americano (CE-
LAM) com o Papa Francisco. A ideia é 
revisitar o documento de Aparecida que 
ainda precisa ser mais conhecido e coloca-
do em prática. A Arquidiocese de Mariana 
está incentivando a participação de todo o 
Povo de Deus no processo de “escuta” da 
Assembleia, que foi prorrogado até o dia 
31 de agosto. Para isso, basta acessar o site 
do evento: htttps://assembleaeclesial.lat/
escucha/ 

MOVIMENTAÇÃO PASTORAL 
NA ARQUIDIOCESE.

Visão pastoral

Pe. Edmar José da Silva
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

Pároco da Paróquia Nossa Senhora da                     
Conceição, em Ouro Preto, MG

No próximo dia 25 de julho, a Igreja 
celebrará pela primeira vez o I Dia Mun-
dial dos Avós e dos Idosos. Para a ocasião, 
o tema escolhido pelo Papa Francisco foi 
“Eu estou contigo todos os dias” (cf. Mt 
28,20) e tem como � nalidade expressar 
a proximidade do Senhor e da Igreja na 
vida de cada idoso, especialmente neste 
momento difícil de pandemia.

“«Eu estou contigo todos os dias» (cf. 
Mt 28, 20) é a promessa que o Senhor 
fez aos discípulos antes de subir ao Céu; 
e hoje repete-a também a ti, querido avô 
e querida avó. Sim, a ti! «Eu estou conti-
go todos os dias» são também as palavras 
que eu, Bispo de Roma e idoso como tu, 
gostaria de te dirigir por ocasião deste pri-
meiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos: 
toda a Igreja está solidária contigo – ou 
melhor, conosco –, preocupa-se contigo, 
ama-te e não quer deixar-te abandonado”, 
diz o Papa Francisco em mensagem divul-
gada para a data. 

Ao abordar sobre as perdas e os sofri-
mentos causados pela pandemia, o pon-
tí� ce a� rma que “o Senhor conhece cada 
uma das nossas tribulações deste tempo. 
Ele está junto de quantos vivem a doloro-
sa experiência de ter sido afastado; a nos-

sa solidão – agravada pela pandemia – não 
O deixa indiferente”. 

“Ora, mesmo quando tudo parece es-
curo, como nestes meses de pandemia, o 
Senhor continua a enviar anjos para con-
solar a nossa solidão repetindo-nos: «Eu 
estou contigo todos os dias». Di-lo a ti, 
di-lo a mim, a todos. Está aqui o sentido 
deste Dia Mundial que eu quis celebrado 
pela primeira vez precisamente neste ano, 
depois dum longo isolamento e com uma 
retomada ainda lenta da vida social: oxalá 
cada avô, cada idoso, cada avó, cada idosa 
– especialmente quem dentre vós está mais 
sozinho – receba a visita de um anjo!”, des-
taca o Papa Francisco. 

Acesse o site da Arquidiocese de Maria-
na e leia a mensagem na íntegra. 

I Mensagem do Santo Padre Francisco
para o I Dia Mundial dos Avós e dos Idosos

[4º domingo de julho – 25 de julho de 2021]

«Eu estou contigo todos os dias»
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 Em 19 de março deste ano, a Igreja celebrou cinco anos da 
publicação da Exortação Apostólica “Amoris Laetitia”. Fruto de um 
longo caminho sinodal proposto pelo Papa Francisco, o documento 
fala sobre a beleza e a alegria do amor familiar. Neste mesmo dia, 
o pontífice inaugurou o Ano “Família Amoris Laetitia", que tem entre 
os seus objetivos difundir o conteúdo da exportação apostólica. Para 
isso, o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida propôs um cami-
nho contendo 12 percursos pastorais para as famílias vivenciarem 
esse período que se encerrará em 26 de junho de 2022, por ocasião 
do X Encontro Mundial das Famílias, em Roma. 
 Por essa razão, o Jornal Pastoral conversou com o padre Luiz 
Roberto de Souza sobre a atuação da Pastoral Familiar durante a 
pandemia, a exortação apostólica “Amoris Laetitia” e o ano da famí-
lia convocado pelo Papa Francisco. O pároco da Paróquia de Nossa 
Senhora Aparecida, em Mariana (MG), padre Beto, como é conhecido, 
está desde agosto de 2019 como Assessor Arquidiocesano da Pastoral 
Familiar.

 Jornal Pastoral: 
Como tem sido a atuação 
da Pastoral Familiar na 
Arquidiocese de Mariana 
durante a pandemia de 
Covid-19? Quais são os 
principais desafios? 

Pe Beto: Mesmo dian-
te deste momento que 
nós estamos vivendo, en-
frentando esta pandemia, 
a Pastoral Familiar tem 
sido muito dinâmica, pro-
curando manter este laço 
com seus membros e as 
famílias. Existe um gran-
de envolvimento no que 
diz respeito à organiza-
ção da Pastoral Familiar 
nos regionais e foranias 
de nossa Arquidiocese. 
A cada mês, nós temos 
um encontro virtual com 
a equipe de coordenação 
arquidiocesana para ava-
liarmos e programarmos 
os trabalhos a serem rea-
lizados. Ressalto que, nos 
últimos meses, tivemos a 
oportunidade de também 
nos encontrarmos virtual-
mente com todas as fora-
nias de nossa Arquidioce-
se, isto é um ponto muito 
positivo para que o diálo-
go e a participação de to-
dos seja verdadeiramente 
concreta. 

Sobre os desafios que 
nós, enquanto pastoral, 
encontramos, é sem dú-
vida, a falta de nos reu-
nirmos presencialmente.  
Isto, com certeza, não só 
a Pastoral Familiar, mas 
todas as outras pastorais 
sentem esta necessida-
de de estarem juntas. Em 
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busca de um bem maior, 
a defesa da vida, através 
dos cuidados devidos por 
causa desta pandemia, te-
mos a consciência de que 
faz-se necessário este "sa-
crifício".  

Contudo, estamos pro-
curando manter os laços 
de fraternidade e amizade 
e na medida do possível, 
dar sequência aos traba-
lhos que já estavam pro-
gramados.

Jornal Pastoral: Em 19 
de março de 2021, a Igreja 
comemorou cinco anos da 
publicação da Exortação 
Apostólica “Amoris Laeti-
tia”. O que é uma exorta-
ção?

Pe. Beto: A palavra 
exortação quer dizer “dar 
estímulos, incentivo, fazer 
com que alguém pense ou 
se comporte de determi-
nada maneira; persuadir 
ou aconselhar”. Podemos 
dizer que os ensinamen-
tos de uma exortação são 
uma ajuda mútua, ou seja, 
dar um outro olhar. Sem 
dúvida a Exortação Pós 
- sinodal sobre a família 
traz um novo olhar para 
aquela que é a célula da 
sociedade. O Papa Fran-
cisco foi muito feliz nos 8 
capítulos da Amoris Laeti-
tia. 

Jornal Pastoral: No 
ano passado, a Arquidio-
cese de Mariana celebrou 
o ano da família e neste 
ano, também em 19 de 
março, o Papa Francisco 

inaugurou o Ano “Família 
Amoris Laetitia”. Qual é a 
importância de celebrar-
mos esse evento e como as 
famílias podem vivenciá-
-lo neste tempo de pande-
mia?

Pe. Beto: A importân-
cia deste evento é mais 
uma motivação para as 
nossas famílias. Sabemos 
que a família é o alicerce 
e a base de toda a nossa 
sociedade. A família é o 
santuário da vida. 

Creio que houve uma 
aproximação muito gran-
de das nossas famílias 
neste tempo de pandemia. 
Alguns valores estão sen-
do resgatados. A oração 
em família, a ideia da fa-
mília como Igreja Domés-
tica, etc.  

Tínhamos muitos pro-
jetos para serem vivencia-
dos em nossa Arquidio-
cese no ano da família e, 
agora, com essa inaugu-

ração, creio eu que é uma 
continuidade de todos os 
trabalhos que estão sen-
do desenvolvidos. Ainda 
estamos um pouco im-
pedidos de nos reorgani-
zar ou de fazer qualquer 
evento por este momento, 
já que não podemos nos 
encontrar presencialmen-
te. Mas, mesmo diante 
dos encontros virtuais, a 
Pastoral Familiar está se 
organizando para este ano 
em que o Papa inaugura o 
Ano da Família.

Jornal Pastoral: Qual 
é a mensagem da Pastoral 
Familiar às famílias neste 
Ano da Família Amoris 
Laetitia, especialmente 
considerando o contexto 
desafiador causado pela 
pandemia?

Pe. Beto: A mensagem 
que deixo para todas as 
famílias é que em meio as 
incertezas desta pandemia 

possamos manter a espe-
rança, a fé, o cuidado para 
com o outro, caminhando 
sempre mais na direção de 
Deus que nos reúne como 
verdadeira família e que 
entre nós ninguém se sin-
ta excluído. 

É sempre bom lembrar-
mos o que nos dizia nosso 
estimado Arcebispo Emé-
rito, Dom Geraldo Lyrio 
Rocha: “tudo que fizer-
mos para as famílias ain-
da é pouco”. Dessa forma, 
façamos com que nosssas 
ações, mesmo que mini-
mizadas pela pandemia, 
sejam para nossas famílias 
sinais vivos de Deus em 
meio a este mundo. 

Saiba mais sobre o ano 
da “Família Amoris Laeti-
tia” em: http://vidaefami-
lia.org.br/al/ 

Família: santuário da vida
“A alegria do amor que se vive nas famílias é também o júbilo da Igreja”. (Amoris Laetitia, §1)
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“Vinde a mim, vós to-
dos que estais a� itos sob 
o fardo, e eu vos aliviarei. 
Tomai meu jugo sobre 
vós e aprendei de mim, 
porque eu sou manso e 
humilde de coração” (Mt 
11, 28-29). Assim, Cristo 
nos chama a con� ar em 
seu amor e em sua miseri-
córdia. Convite esse que é 
enfatizado durante o mês 
de junho, quando a Igreja 
tradicionalmente dedica 
ao Sagrado Coração de 
Jesus. 

Ao longo dos 30 dias, 
os � éis se voltam à con-
templação e ao respeito ao 
coração manso e humilde 

“No mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, o Jornal 
Pastoral conta um pouco sobre essa história de fé e veneração”

Margarida Maria Alaco-
que, uma monja da Or-
dem da Visitação de Santa 
Maria, que a piedade po-
pular ganhou forças e se 
propagou. Conforme nar-
rado por pesquisadores, 
em suas visitas à monja 
visitandina, Cristo apa-
recia de forma radiante e 
com o seu coração à mos-
tra sobre o peito, coroa-
do por espinhos e sobre 
o qual brotava uma cruz, 
pedindo-a que cultivasse 
uma devoção por seu di-
vino coração.

De acordo com o pa-
dre Macário, foram três 
as “grandes aparições” 
de Nosso Senhor à San-

de Cristo que, em sua in-
� nita bondade, acolhe e 
atende às súplicas dos seus 
� lhos e � lhas. Segundo o 
pároco da Paróquia Sa-
grado Coração de Jesus, 
em Conselheiro Lafaiete 
(MG), padre Marcos Ma-
cário Mendes, essa pieda-
de popular tem suas pri-
meiras origens ainda na 
Sagrada Escritura, quan-
do o evangelista São João 
a� rma: “um dos soldados 
abriu-lhe o lado com uma 
lança e, imediatamente, 
saiu sangue e água”. (Jo 19, 
34). 

Entretanto, foi a partir 
de 1673, quando Jesus co-
meçou a aparecer à Santa 

ta Margarida Maria, re-
comendando-a algumas 
práticas para se viver a de-
voção como a comunhão 
reparadora, nas nove pri-
meiras-sextas-feiras, e as 
doze promessas. “Nelas 
estão incluídos todos os 
estados, bem como todos 
os momentos da vida, in-
clusive a hora da morte. 
Elas são um testamento de 
bondade e amor de Jesus, 
deixado para aqueles que 
se empenharem em divul-
gar e praticar a devoção ao 
seu Coração Sagrado, in-
cluindo promessas de âm-
bito temporal e espiritual”, 
explica o sacerdote.

A devoção na Arqui-
diocese de Mariana
Na Arquidiocese de 

Mariana, três paróquias 
são dedicadas ao Sagrado 
Coração de Jesus: no dis-
trito ouro-pretano de Mi-
guel Burnier (MG) e nos 
municípios de Conselhei-
ro Lafaiete (MG) e Maria-
na (MG). Apesar de não se 
saber com precisão quan-
do se iniciou a piedade 
popular nesta Igreja Parti-
cular, a introdução da pri-
meira imagem do Sagrado 
Coração de Jesus aconte-
ceu por volta de 1748 pelo 
primeiro bispo da então 
Diocese de Mariana, Dom 
Frei Manuel da Cruz, que 

Dai-nos um CORAÇÃO 
como o Vosso
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data, ela se reunia nova-
mente diante das imagens 
ou quadros entronizados e 
renovava a sua consagra-
ção.

“Em Conselheiro La-
faiete (MG), contudo, 
devido à presença de um 
centro de devoção ao Sa-
grado Coração de Jesus, o 
saudoso Monsenhor Her-
menegildo Adami de Car-
valho, primeiro pároco e 
construtor do Santuário 
Basílica, achou por bem 
realizar tal ato através das 
ondas do rádio a cada ano, 
no dia da Solenidade do 
Sagrado Coração de Jesus. 
Assim, a primeira Entro-
nização pela rádio aconte-
ceu no ano de 1967. Nela, 
o Monsenhor dirigia me-
ditações às famílias, sobre 
o reinado de Jesus, sobre o 
que consistia tal ato solene 
e sobre a prática religiosa e 
moral que deveriam ado-
tar após a entronização”, 
conta padre Macário so-
bre a prática que acontece 
pela 54ª vez neste ano. 

Marcado pela união 
familiar, o presbítero des-
taca que, para o povo la-
faietense, esse é um dos 
momentos centrais de 
manifestação de fé, e pra-
ticamente todos os lares 
católicos da cidade, uni-
dos louvam e exaltam o 
Sagrado Coração de Jesus. 
Além da entronização, 
muitas paróquias e comu-
nidades realizam durante 
o mês de junho coroações 
como forma de vivenciar a 
sua fé. 

entronizou a imagem no 
altar de São José, na Cate-
dral de Mariana. Segundo 
alguns pesquisadores, essa 
foi a primeira imagem do 
Sagrado Coração de Jesus 
em Minas Gerais.

Outro evento impor-
tante, aponta padre Macá-
rio, foi a construção de um 
santuário arquidiocesano 
onde a devoção ao Sagra-
do Coração de Jesus fos-
se referência, sendo que 
o primeiro foi instituído 
por Dom Helvécio Gomes 
de Oliveira, em Miguel 
Burnier (MG). Posterior-
mente, o centro de pere-
grinação foi transferido 
por Dom Oscar de Oli-
veira para um novo san-
tuário que foi construído 
em Conselheiro Lafaiete 
(MG) a partir de 1965 e 
que, em 2003, foi elevado 
à Basílica Menor pelo en-
tão Papa, São João Paulo 
II.

Vivências da fé 
“Em nossa Arquidio-

cese, o ponto principal da 
devoção ao Sagrado Cora-
ção de Jesus é a prática da 
Comunhão Reparadora 
nas Nove Primeiras Sex-
tas-feiras para desagravar 
o Sagrado Coração e para 
honrá-lo com especial 
amor e devoção”, conta 
padre Macário destacando 
a tradicional entronização 
dos Sagrados Corações de 
Jesus e Maria em sua paró-
quia. Vale lembrar que no 
sábado seguinte à Soleni-
dade do Sagrado Coração 
de Jesus, a Igreja celebra 
o Imaculado Coração de 
Maria.

Segundo o presbítero, 
a prática da entroniza-
ção consiste em colocar 
no trono os Corações de 
Jesus e de Maria, decla-
rando-os reis daquele lar. 
“Certamente surgiu como 
resposta ao pedido e à 
promessa de Jesus: ‘A mi-
nha bênção permanecerá 
sobre as casas em que se 
achar exposta e venerada 
a imagem de Meu Sagra-
do Coração’”, a� rma. Para 
isso, ele explica que as fa-
mílias que queriam prati-
car tal ato, convidavam o 
sacerdote para que fosse à 
sua casa e � zesse a entro-
nização pela primeira vez. 
Posteriormente, anual-
mente, naquela mesma 

Dai-nos um CORAÇÃO 
como o Vosso

Apostolado da 
Oração 

Uma das mais conhe-
cidas demonstrações de 
veneração ao Sagrado Co-
ração é o Apostolado da 
Oração (AO). Atualmente 
chamado de Rede Mun-
dial de Oração do Papa, 
os integrantes do AO têm 
como compromissos rea-
lizar diariamente o seu 
oferecimento, rezar pelas 
intenções mensais pro-
postas pelo pontí� ce e 
praticar a avaliação diária 
sobre a sua vida. Introdu-
zido no Brasil através de 
dois missionários jesuítas, 
conforme o padre Macá-
rio, o Apostolado da Ora-
ção é um dos movimentos 
mais presentes nas paró-
quias da Arquidiocese de 
Mariana, seja em número 
de centros, seja pela quan-
tidade de membros.

Como sinal de perten-
cimento ao Apostolado 
da Oração, os membros 
usam uma � ta vermelha 
próximo ao pescoço. De 
acordo com a integran-
te do Apostolado, Magna 
Maria Cota de Andrade, 
67 anos, a pedido do Papa, 
a � ta deve ser utilizada em 
todas as celebrações. “O 
signi� cado da � ta é essa 
pertença ao Sagrado Co-
ração de Jesus que é eter-
na. Então, quando a gente 
[do apostolado] morre, a 
gente pode ser sepultada 
com essa � ta”, pontua a � el 
da Comunidade de Nossa 
Senhora do Rosário, per-
tencente à Paróquia do 
Sagrado Coração de Jesus 
em Mariana (MG).

Com a colaboração do se-
minarista Eduardo Lucas Ro-
cha, do 2º ano de Filoso� a.
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Vamos 
20/06

A presença de Jesus traz sentido e esperança 
para nossa caminhada, mesmo nos momentos 
mais difíceis. O Evangelho de São Marcos narra 
que, em alto mar, no meio de uma tempestade 
violenta, os discípulos sentem muito medo. Je-
sus, ao acalmar a tempestade, desa� a seus se-
guidores a terem con� ança Nele.

27/06

XII DOMINGO DO TEMPO COMUM
 Mc 4, 35-41

Na liturgia deste domingo, o Evangelho de São Marcos narra duas 
ações de Jesus em favor de duas mulheres: a cura da mulher com � uxo 
de sangue, que perseguiu Jesus no meio da multidão e a cura da � lha 
de Jairo,chefe da Sinagoga. Ter fé e acreditar na bondade de Deus foram 
requisitos essenciais para que as duas fossem curadas. 

O Concílio Vaticano II, concluído há mais de 
50 anos, renovou a Igreja Católica em muitos as-
pectos. Dentre as reformas trazidas, a litúrgica 
foi, com certeza, a mais visível, a mais universal e, 
como se sabe, a mais imediata, implantada ainda 
durante o Concílio. Com a promulgação da Cons-
tituição Sacrosanctum Concilium, sobre a Sagrada 
Liturgia, a Igreja resgata a antiga tradição sobre a 
presença real do Senhor na universalidade da cele-
bração eucarística. Cristo está realmente presente 
na Palavra proclamada, na assembleia reunida, na 
pessoa do sacerdote que preside e principalmente 
sob as espécies do pão e do vinho (cf. SC 7). Dessa 
maneira, fez-se necessário repensar e em muitos 
casos rede� nir também o espaço litúrgico para a 
celebração da Eucaristia. Em outras palavras, foi 
necessário resgatar o valor teológico e pastoral dos 
elementos fundamentais do espaço litúrgico: o al-
tar, a mesa da Palavra (ambão), o espaço da assem-
bleia e a cadeira da presidência, evocativos que são 
da presença real do Senhor ressuscitado na missa.

O altar:
O altar cristão é o símbolo do próprio Cristo. 

Em torno dele a Igreja se reúne para celebrar a 
missa. Representa os dois aspectos de um mesmo 
mistério: o altar do sacrifício e a mesa do Senhor. É 
Cristo presente no meio da assembleia de seus � éis, 
ao mesmo tempo como vítima oferecida por nossa 
reconciliação e como alimento celeste que se dá a 
nós  (cf. ClgC 1383). Em toda missa, celebramos 
essa entrega de Jesus por nós sobre o altar de nossas 
igrejas. Dessa forma, o centro de nossa atenção, in-
clusive da assembleia reunida, dentro do espaço ce-
lebrativo, deve ser sempre o altar. Nenhum objeto 
é mais importante que o altar, por isso não se deve 
depositar sobre ele objetos alheios à ação ritual ou 
escondê-lo com toalhas, � ores ou cadeiras coloca-
das à sua frente, nem impedir que os � éis vejam o 
que se realiza sobre ele (Cf CNBB, Doc. 106 da 25 
e ss).

A mesa da Palavra:
Quando lemos e ouvimos as escrituras é o pró-

prio Cristo que se comunica conosco e nos comu-
nica seu amor. Como a Sacrosanctum Concilium 
a� rma, Cristo está presente “pela sua palavra, pois 
é ele mesmo que fala quando se leem as Sagra-
das Escrituras na igreja” (SC 7). Dessa maneira, a 
Instrução Geral sobre o Missal Romano (IGMR) 
a� rma: “a dignidade da Palavra de Deus requer na 
igreja um lugar condigno de onde possa ser anun-
ciada e para onde se volte espontaneamente a aten-
ção dos � éis no momento da Liturgia da Palavra” 
(IGMR, n. 309). A mesa da Palavra ou ambão (do 
grego "anabaino", subir, porque costuma estar em 
posição elevada, de onde Deus fala), evoca para nós 
a presença viva do Senhor que fala ao seu povo.

O ambão é o lugar litúrgico onde é proclamada 
a Palavra de Deus. Devido a sua importância, não 
pode ser confundido com uma mera estante. Con-
vém reforçar que deve haver uma unidade de mate-
rial e forma entre o ambão, a cadeira do presidente 
e o altar para ajudar a exprimir o seu signi� cado 
litúrgico.

O lugar da assembleia:
A assembleia constitui outro elemento funda-

mental do espaço litúrgico. Ela é o povo sacerdotal 
que, convocado pela Palavra que é o próprio Cristo, 
se reúne para celebrar o Mistério Pascal. Expressa 
e manifesta a Igreja como Corpo de Cristo, que se 
reúne pela ação do Espírito Santo. É importante 
que o espaço seja acolhedor, envolva a comunidade 
e favoreça a comunhão, a participação e a visibili-
dade da ação litúrgica, sem dividi-la, fragmentá-la 
ou separá-la. Os � éis precisam sentir-se realmente 
como corpo bem unido, na escuta atenta da palavra 
e na digna participação da Liturgia Eucarística.

Espaço Litúrgico 
Formação

Viviane Aparecida dos Santos Isidoro

celebrar!

XIII DOMINGO DO TEMPO COMUM
Mc 5, 21-24.35b-43 ‘breve’

Sentido Litúrgico
Somos chamados a re� etir sobre a presen-

ça de Jesus que, ao acalmar a tempestade do 
mar, traz calmaria para os discípulos que es-
tavam com Ele na barca. Coloquemos nossa 
con� ança no Senhor que nos ama e nos forta-
lece em nossas di� culdades.

Sentido litúrgico 
Jesus é aquele que pode curar e restituir a vida. 

Por meio das curas das duas mulheres que sofriam 
muito, reconhecemos que é somente através da fé 
em Cristo que poderemos transformar a nossa vida. 
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Vamos O Sacramento 
da Eucaristia

Liturgia

Maria Antônia Rosa Godoi

celebrar!
04/07

SOLENIDADE SÃO PEDRO E 
SÃO PAULO 

Mt 16,13-19

Jesus escolhe Pedro, um simples pescador, para liderar 
seus discípulos, já indicando sua primazia. Ao professar a 
fé em Cristo, Pedro recebe a missão de conduzir na uni-
dade a comunidade. Jesus também pede que a comuni-
dade dê continuidade à missão: abrir as portas para que 
todos tenham acesso ao reino de Deus. Ao perguntar: “E 
vós, quem dizeis que eu sou?"(Mt 16, 15), Jesus espera 
uma resposta de adesão e compromisso com o anúncio 
da Palavra de Deus. Paulo, ao descobrir “quem era Jesus”, 
realizou de maneira perfeita a missão que o Mestre lhe 
con� ou.

Sentido litúrgico 
Somos convidados a imitar as virtudes de bravura 

de Pedro e Paulo. Concretamente, anunciar o Reino 
de Deus, principalmente aos mais sofridos. Paulo e 
Pedro foram � éis até o � m e hoje intercedem por nós, 
no intuito de também sermos sempre � rmes na fé. 

A Sagrada Eucaristia completa a iniciação cristã. Aque-
les que foram elevados à dignidade do sacerdócio real 
pelo Batismo e confi gurados com Cristo pela Confi rma-
ção, estes, por meio da Eucaristia, participam com toda 
a comunidade no próprio sacrifício do Senhor. 
A Eucaristia é a presença viva e real do amor trinitário 
de Deus. “Um sacramento com três dimensões: Sacra-
mento da Presença, do Sacrifício e da Comunhão. Na 
Eucaristia, Jesus cumpriu a promessa de estar conosco 
sempre até o fi m dos tempos. Por outro lado, quando 
participamos do Sacrifício Eucarístico, entendemos que 
o Filho de Deus, como diz São Paulo, “me amou e se 
entregou por mim” (Gal 2,20). Enquanto Comunhão, a 
Eucarística signifi ca uma relação de profunda e mútua 
permanência”. (São João Paulo II)
Estas três dimensões da Eucaristia estão presentes nas 
palavras da instituição. Jesus diz: “Tomai e comei” (co-
munhão), “Isto é o meu Corpo” (presença) “que será 
entregue por vós” (sacrifício). O Código de direito ca-
nônico, cân. 897, também enfatiza estas três dimensões 
da Eucaristia ao defi ni-la como segue: “Majestoso sacra-
mento é a Santíssima Eucaristia, na qual se contém (pre-
sença), se oferece (sacrifício) e se recebe (comunhão) o 
próprio Cristo e pela qual continuamente vive e cresce 
a Igreja.”
A riqueza inesgotável deste sacramento exprime-se nos 
diferentes nomes que lhe são dados. Cada um destes no-
mes evoca alguns dos seus aspectos. Chama-se: Eucaris-
tia, porque é ação de graças a Deus. Ceia do Senhor, por-
que se trata da ceia que o Senhor comeu com os discípu-
los na véspera da sua. Fração do Pão, porque este rito foi 
utilizado por Jesus quando abençoava e distribuía, so-
bretudo na última ceia. Assembleia eucarística, porque 
é celebrada em assembleia de fi éis, expressão visível da 
Igreja. Santo Sacrifício, porque atualiza o único sacrifí-
cio de Cristo Salvador, pois completa e ultrapassa todos 
os sacrifícios da Antiga Aliança. Santa e divina Liturgia, 
porque toda a liturgia da Igreja encontra o seu centro e 
a sua expressão mais densa na celebração deste sacra-
mento; no mesmo sentido, se chama também celebração 
dos Santos Mistérios. Fala-se igualmente do Santíssimo 
Sacramento, porque é o sacramento dos sacramentos. 
Comunhão, pois é por este sacramento que nos unimos a 
Cristo, o qual nos torna participantes do seu corpo e do 
seu sangue, para formarmos um só corpo. Santa Missa, 
porque a liturgia em que se realiza o mistério da sal-
vação termina com o envio dos fi éis, para que possam 
cumprir a vontade de Deus na sua vida cotidiana.
A liturgia da Eucaristia desenrola-se segundo uma es-
trutura fundamental que se conservou ao longo dos sé-
culos até nossos dias. Era, sobretudo “no primeiro dia 
da semana”, isto é, no dia de domingo, que os cristãos 
se reuniam para partir o pão. Desde esses tempos até 
aos nossos dias, a celebração da Eucaristia perpetuou-se, 
de maneira que hoje a encontramos em toda a parte na 
Igreja com a mesma estrutura fundamental. Ela continua 
a ser o centro e a vida da Igreja.
É bom que cada fi el católico entenda bem cada parte da 
missa a fi m de que a Santa Eucaristia não se constitua em 
um mero rito mecânico, onde as pessoas só “copiam” o 
que as outras fazem (gestos, sinal da cruz, genufl exão, 
etc.) sem entender exatamente o que está acontecendo. 
Para participar da missa com fé e alegria, além da sua 
formação catequética básica, o fi el  deve conhecer todas 
as etapas da liturgia da missa, pois ninguém ama o que 
não conhece.  
Fonte: Catecismo da Igreja Católica

Você Sabia?
São João Batista e a Virgem Maria são os únicos em que a liturgia lembra o nascimento. 

"Os demais santos são comemorados no dia da morte, portanto, João é comemorado duas 
vezes: no nascimento e no seu martírio, celebrado em 29 de agosto". Explicou o Arcebispo do 
Rio de Janeiro, Cardeal Dom Orani João Tempesta em entrevista à CNBB.

Segundo o Cardeal, São João Batista é o “profeta do Altíssimo” e diz que o seu modo de 
viver lembra Elias, o profeta que vivia no deserto, impelido pelo Espírito. "Aliás, no evange-
lho de Lucas, o anjo anuncia que João andará no espírito de Elias, o mais típico ‘homem de 
Deus’ do Antigo Testamento", ressaltou. São João, para o Cardeal Orani é testemunha da Luz, 
sobretudo por ter apontado Cristo no meio da humanidade. Ele é o precursor do Messias, 
aquele que foi enviado para preparar os caminhos do Senhor. É testemunha da luz por ter 
apontado Cristo no meio da humanidade.

Nos evangelhos, várias passagens ressaltam a pessoa e a missão do Batista. São João Batis-
ta nos convida a mudarmos de vida, a levarmos a virtude da esperança cristã a todos os que 
vivem desesperançados, a direcioná-la conforme os valores do Reino de Deus. A mensagem 
de São João Batista se faz atual. “Ela convida todos a se empenharem na construção de uma 
nova sociedade, sem violência, sem miséria, uma sociedade que ofereça condições de vida 
digna para todos.

A festa do nascimento de São João Batista, além de se inserir nas tradicionais festas juni-
nas com seu folclore e tradição é também um momento para fazer o anúncio de Jesus Cristo, 
e, assim, preparar os caminhos do Senhor nos corações das pessoas.

Fonte: CNBB - Entrevista com o Arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Dom Orani João 
Tempesta. 

Liturgia da Palavra 
Is 49,1-6
Sl 138

At 13,22-26
Lc 1,57-66,80

Antífona 
Houve um homem enviado por Deus: 

o seu nome era João. Veio dar testemunho 
da luz e preparar para o Senhor um povo 

bem disposto a recebê-lo. 
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O Sagrado o é pelo santo, pois 
“para os puros tudo se torna puro” (Tt 
1,15). Os bons são capazes de desco-
brir a bondade onde tudo parece per-
dido, podre, lixo. Alguns coletores de 
objetos descartados são verdadeiros 
artistas. O que para muitos era lixo, 
se tornou uma obra de arte. No semi-
nário, li o livro “Meu Cristo Partido” 
cujo autor, Ramon Cuê, descreve uma 
cena edi� cante: encontrou uma ima-
gem de Cristo muito mutilada: sem 
rosto, sem um braço e sem uma perna. 
Pretendendo mandá-la restaurar, Cris-
to opõe-Se radicalmente, pois é assim 
partido e mutilado que Ele Se identi� -
ca com os que sofrem. O livro é muito 
interessante, mas o � lme melhor ainda 
(recomendo: está disponível no You-
Tube). 

Certamente muitos se lembram 
daquele pastor fanático que chutou a 
imagem de Nossa Senhora Aparecida. 
Todos nos revoltamos! Porém, todos 
os dias e por toda parte tem gente chu-
tando mulheres que são a imagem e 
semelhança de Deus; pessoas de carne 
e osso, cheias de sentimentos. E quan-
tos de nós � camos indiferentes! Jesus 
disse: “todas as vezes que vocês � ze-
ram isso a um dos menores de meus 
irmãos, foi a mim que o � zeram” (Mt 
25,40). Jesus não se referia a nenhuma 
foto queimada, rasgada ou a uma ima-
gem quebrada e jogada no lixo. Ele se 
referia ao ser humano. Todo ser huma-
no é sagrado, consagrado e chamado a 
ser santo.

O Cristo partido lembra muito bem 
o mundo dividido, e Jesus quer “fazer 
dele uma unidade” (Ef 2,14). Aquela 
imagem de Jesus não tinha rosto. Je-
sus está sem rosto, na população “in-
visível”, humilhada, explorada que vive 
debaixo das marquises e dos viadutos. 
Jesus está sem braço nos sem teto e 
sem emprego. Jesus está sem pernas 
porque lhe tomaram as terras, seu chão 
sagrado. Jesus continua ferido por uma 
lança no peito e jorra sangue e morte, e 
sai água abundante de tantas lágrimas 
derramadas. Enquanto isto, carrascos 
negacionistas, líderes sádicos, quanto 
mais aumenta a estatística dos sacri� -
cados pela Covid-19, mais escancaram 
em gargalhadas, como uma réplica da 
cena dos torturadores do Calvário...

Jesus continua no alto da Cruz a 
expressar a abundância de sua miseri-
córdia: “Pai, perdoa-lhes, porque não 
sabem o que fazem”. E para seus discí-
pulos � éis Jesus tem uma palavra con-
fortadora: “venham para mim todos 
vocês que estão cansados de carregar 
o peso do seu fardo, e eu lhes darei o 
descanso” (Mt 11,28). 

O Santo e o 
Sagrado

Opinião

Pe. Luiz Faustino dos Santos
Granada, Abre Campo MGMarilúsia Rezende

Neste período de 
pandemia, a Pastoral da 
Sobriedade continua rea-
lizando vários trabalhos 
de prevenção em algumas 
paróquias, nas quais as 
reuniões dos grupos de 
autoajuda acontecem se-
guindo as orientações da 
Secretaria de Saúde da ci-
dade quanto à prevenção 
da Covid-19.

Realizamos diversas 
atividades como: traba-
lhos das cinco frentes 
(prevenção ao uso de 
drogas; intervenção junto 
a quem já experimentou 
drogas, mas ainda não é 
dependente; recuperação 
do dependente químico; 
reinserção social e fami-
liar do dependente em 
sobriedade e, por último, 
a atuação política); enca-
minhamento de depen-
dentes às comunidades 
terapêuticas; apoio às 
famílias, orientando so-
bre como cuidar melhor 
dos seus dependentes e 
sobre a prevenção contra 
a Covid-19, visando não 
interromper o acompa-
nhamento e assistência 
aos dependentes; criação 
do grupo “Sobriedade na 
Comunidade” através do 
WhatsApp, tendo em vis-
ta que a sobriedade não é 
só para os dependentes, 
mas para a vida como 
forma de equilíbrio; cam-

panha de combate ao al-
coolismo, entre os dias 13 
e 19 de fevereiro de 2021. 
Também buscamos pro-
mover a reinserção social 
dos dependentes e refor-
mas nas casas, resgatando 
a dignidade humana.

Através das redes so-
ciais, os membros da 
Pastoral da Sobriedade 
promoveram diversas li-
ves pelo YouTube e divul-
garam outras da equipe 
nacional; compartilharam 
as reuniões dos grupos de 
autoajuda, a Súplica a Nos-
sa Senhora da Piedade e o 
Terço da Sobriedade.

Além disso, iniciamos 
campanhas com o intuito 
de arrecadar bíblias para 
as comunidades terapêu-
ticas e para as residências 
das famílias carentes, onde 
são realizados o terço da 
Pastoral da Sobriedade. A 
ideia é motivar a vivência 
da espiritualidade tanto na 
forma remota, quanto nos 
encontros presenciais.

Os coordenadores re-
gionais e arquidiocesanos 
elaboraram, em reunião 
remota, a agenda com as 
atividades para 2021, vi-
sando dar continuidade à 
atuação pastoral ao longo 
deste ano, adaptando-se 
de acordo com a realidade 
que estamos vivendo.

 

A atuação da Pastoral da Sobriedade 
durante a pandemia de Covid-19

Entre os dias 19 e 26 
de junho acontece, anual-
mente, a Semana Nacional 
Sobre as Drogas. Neste 
ano, o tema é “Isolamento 
social e o uso de drogas” 
e o lema é “A prevenção 
começa na família”. Em 
virtude da pandemia, a 
programação será realiza-
da on-line. Con� ra: 

*Dia 19 de junho, às 
19h: abertura com o As-
sessor Arquidiocesano da 
Pastoral da Sobriedade, 
padre Ronaldo Furtado, 
com a psicóloga Rosiana 
e o Coordenador da Pas-
toral da Sobriedade do 
Regional Leste 2, Elismar 
Oliveira. O sub-tema será 
“Espiritualidade, luz que 
gera a Sobriedade e com-
bate o medo”, e será divul-
gada nas redes sociais da 
Arquidiocese de Mariana;

*Dias 20, 21 e 25 de 
junho: atividades orga-
nizadas pelos grupos da 
Pastoral da Sobriedade de 
cada paróquia; 

*Dia 22 de junho, às 
19h: live com Denise e o 
professor Rodolfo sobre 
“Esporte e prevenção ao 
uso de drogas”. Transmi-
tida pelo Facebook da 
Pastoral da Sobriedade do 
Nacional;

*Dia 23 de junho, às 
19h: live com testemu-
nhos. Terá  a participação 
do padre Ronaldo, de um 
es-recuperando da Fazen-
da Esperança, de um co-
-dependente do Centro de 
Acolhimento Dom Bos-
co, de um missionário da 
Aliança de Misericórdia e 
de um agente da Pastoral 
da Sobriedade. Transmis-
são pelas redes sociais da 
Arquidiocese de Mariana;

*Dia 24 de junho, às 
19h: live com Denise e pa-
dre Robério, transmitida 
pelo Facebook da Pastoral 
da Sobriedade do Nacio-
nal;

*Dia 26 de junho, às 
19h: encerramento com 
a Celebração Eucarísti-
ca presidida pelo padre 
Ronaldo diretamente da 
Paróquia Nossa Senhora 
da Conceição, em Piranga 
(MG). Transmissão pelas 
redes sociais da Arquidio-
cese de Mariana.

FIQUE ATENTO!

Assembleia da Pastoral da Sobriedade da Arquidiocese de Mariana realizada em novembro de 2019. 
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Mons. Luiz Antônio R. Costa
Vigário Geral e Pároco da Paróquia 

São Gonçalo do Amarante, 
em Catas Altas da Noruega, MG

As missões populares fazem 
parte do imaginário religioso po-
pular. Ainda que muitos anos te-
nham se passado, permanece viva 
a recordação desses eventos que 
tão profundamente marcaram 
a experiência religiosa do nosso 
povo. A história da Arquidiocese 
de Mariana está fortemente en-
trelaçada com a prática das Santas 
Missões: no século XVIII tivemos 
religiosos (principalmente fran-
ciscanos) que pontuaram as áreas 
de mineração e os sertões, mis-
sionando a capitania que então se 
formava; no século XIX foram os 
missionários lazaristas que resga-
taram a vida religiosa das nossas 
paróquias, enfraquecidas então 
por uma profunda decadência. O 
século XX foi caracterizado pela 
atuação vibrante dos redentoristas 
com missões que marcaram época, 
bem como a atividade dos frades 
capuchinhos. Igualmente notabi-
lizou-se o célebre jesuíta, Padre 
Arlindo Vieira que, com suas elo-
quentes pregações missionárias, 
era capaz de mobilizar multidões. 
Paradoxalmente, o imediato pe-

1 - Qual é a memória que 
você e sua comunidade têm 

das missões populares? Que 
marcas as missões deixaram 

em sua comunidade eclesial?

2 - Na realidade do pós-
-pandemia que já se aproxima, 

existe lugar para as missões 
populares? Em sua opinião, 

como elas deveriam ser?

com seu grupo ou equipe pastoral
Para Refl etir

ríodo pós-conciliar conheceu um 
quase desaparecimento dessa im-
portante atividade missionária nas 
comunidades, uma vez que tanto 
a sua metodologia quanto os seus 
objetivos e conteúdos foram sub-
metidos a um rígido processo de 
crítica e abandono.

Com a proximidade do gran-
de jubileu do ano 2000, o � nal da 
década de 1990 conheceu a inte-
ressante experiência do resgate 
das missões populares. Foram as 
Semanas Missionárias realizadas 
em quase toda a Arquidiocese de 
Mariana. Eram tempos nos quais 
se vivia em todo Brasil, com gran-
de entusiasmo, o projeto “Rumo 
ao novo milênio”. Esses autênticos 
mutirões de evangelização obti-
veram conquistas notáveis: orga-
nização de muitas paróquias em 
comunidades e os seus respectivos 
conselhos, criação de pastorais, 
numerosas iniciativas de formação 
do laicato, dinamização das re-
giões, valorização da religiosidade 
popular, etc. O diferencial dessas 
missões foi o bem sucedido prota-
gonismo dos missionários leigos.  
O singelo livrinho das missões, 
intitulado “Vai, missionário, leva o 
meu povo rumo ao novo milênio”, 
com suas orações, celebrações e te-
mas missionários, até hoje faz par-

te do cotidiano de muita gente na 
região Mariana-Centro.  Esta foi, 
provavelmente, a última grande 
experiência missionária que en-
volveu a Arquidiocese de Mariana 
de forma mais ampla e sistemáti-
ca. Desde então, duas décadas ra-
pidamente passaram, emergiu a 
pandemia, a paralisação de parte 
considerável das atividades ecle-
siais e, para não poucos, um clima 
de esfriamento e desânimo comu-
nitário e pastoral. Pensando no fu-
turo contexto pós-pandemia po-
demos nos questionar: poderiam 
novamente as missões populares 
prestar o relevante serviço de revi-
talização da vida eclesial?

As Santas Missões Populares 
(SMP), diz o Padre Luís Mosco-
ni, são uma sacudida. “Sacudir é 
acordar, é tomar consciência do 
mundo que nos rodeia, daqui-
lo que somos e queremos ser. É 
para não desperdiçar a vida. O 
grito missionário de Jesus foi uma 
forte sacudida: ‘O Reino de Deus 
está próximo. Convertam-se e 
creiam no Evangelho’ (Mc 1,15)”. 
São também um tempo especial 
de testemunho, evangelização, ex-
periência pessoal e comunitária 
de Deus. Um tempo de animação 
pastoral e retomada decidida da 
caminhada com Cristo e em co-

Pós-pandemia: tempo de                               
Missões Populares? 

munidade. Os objetivos das SMP 
são amplos e audaciosos: convidar 
ao seguimento de Cristo, redesco-
brir a dimensão comunitária da fé; 
fortalecer, reinventar, fazer crescer 
em qualidade e quantidade a ca-
minhada das comunidades, viver a 
comunhão, despertar o gosto pela 
missão, descobrir e valorizar o que 
há de bom nas pessoas e comuni-
dades, promover a defesa da vida e 
o serviço aos pobres. Não se trata 
de simplesmente repetir uma boa 
experiência do passado, mas de 
tomá-la como uma referência útil 
diante de um novo começo que a 
vida da Igreja nos pede.
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Poderão as missões populares ser novamente 
uma força de renovação no pós-pandemia?
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Giro de Notícias

“Modelo luminoso de de-
fensor da Igreja, reformador do 
clero e santi� cador do povo cris-
tão”. Com essa prece fervorosa, 
os � éis desta Igreja Particular 
se unem em oração pela beati-
� cação e canonização do Bispo 
Marianense, Dom Antônio Fer-
reira Viçoso. Nascido na cidade 
de Peniche, em Portugal, neste 
ano, em 13 de maio, celebrou-se 
os 234 anos de seu nascimento. 

Para 07 de julho, quando 
completarão 146 anos de seu 
falecimento, a Arquidiocese de 
Mariana prepara uma grande 
festa que marcará o início dos 
preparativos para os 150 anos de 
morte do prelado: lançamento 
o� cial da quarta edição do livro 
“Vida de D. Antônio Ferreira Vi-
çoso - Bispo de Mariana e Conde 
da Conceição”, divulgação do ca-
minho religioso de Dom Viçoso 
e a apresentação do informativo 
“Nos passos de Dom Viçoso”. 

Segundo Efraim Rocha, que 
está colaborando na organização 
do evento, a expectativa é de que 
as celebrações do dia 07 colabo-
rem com o processo de beati� ca-
ção e canonização do bispo ma-
rianense que, em 2014, recebeu 
do Papa Francisco o título de Ve-
nerável, em reconhecimento às 
suas virtudes heróicas. “Espera-
mos que a causa de Dom Viçoso 
seja fomentada, que o livro ve-
nha para contribuir muito para o 
estudo de sua vida e obra - que já 
é feito por tantos pesquisadores 
e historiadores do Brasil - e que 
o caminho religioso se consolide 
como uma peregrinação verda-
deira de fé”, pontua.

Sobre o livro e       
 o informativo

Escrito em 1876 por seu a� -
lhado e primeiro Arcebispo Me-
tropolitano de Mariana, Dom 

Silvério Gomes Pimenta, o livro 
narra em detalhes a vida exemplar 
de Dom Viçoso. De acordo com o 
padre José Carlos dos Santos, que 
juntamente com o padre Fabiano 
Milione Honório coordenou os 
trabalhos desta edição, a motiva-
ção para reeditar a obra ocorreu 
em 2016, após o Monsenhor Flá-
vio Carneiro apresentar a causa do 
venerável em um evento do Semi-
nário São José. 

“O livro é uma viagem não so-
mente pelo que Dom Viçoso rea-
lizou, mas ao seu mundo interior, 
ao seu itinerário vocacional e de 
santi� cação, no serviço a Deus 
num contexto assinalado por 
imensos desa� os”, destaca padre 
José Carlos. Ele ainda explica que 
a partir dos trabalhos realizados 
na reedição da obra, surgiu a ideia 
de elaborar o informativo “Nos 
passos de Dom Viçoso”. 

Em poucas páginas e de ma-
neira mais breve, o material tem 
como objetivo transmitir o exem-
plo de vida e os ensinamentos de 
Dom Viçoso, de modo a suscitar o 
surgimento de novos devotos que 
talvez não seriam alcançados atra-
vés do livro.

Uma caminhada de fé: 
do Caraça à Cartuxa

Contato com a natureza e com 
a história marcam o caminho re-
ligioso do Caraça à Cartuxa. Ao 
longo de 88 km, que podem ser 
percorridos a pé ou de bicicleta, 
o peregrino é convidado, enquan-
to aprecia belas paisagens, a fazer 
o mesmo trajeto que o religioso 
lazarista fez por diversas. Partin-
do do Santuário do Caraça, local 
onde funcionou o Colégio fun-
dado por Dom Viçoso de 1820 a 
1968, o percurso passa por Catas 
Altas, Morro D’Água Quente, San-
ta Rita Durão, o antigo subdistrito 
de Bento Rodrigues, Camargos e 

Mariana, terminando na Cartuxa. 
“A humildade era uma carac-

terística marcante de Dom Viço-
so. Sempre que possível, preferia 
recolher-se na simplicidade de sua 
Cartuxa, [em uma] casa modesta, 
no alto de uma montanha em Ma-
riana (MG), do que alojar-se no 
Palácio Episcopal. Em sua morada, 
rezou, abençoou, escreveu, orde-
nou sacerdotes e sobretudo amou 
a sua Diocese e o seu povo”, conta 
o Cônego Nedson Pereira de Assis, 
Pároco da Catedral de Mariana e 
responsável pelo local.

Mensalmente, uma missa é rea-
lizada na Cartuxa para pedir a bea-
ti� cação de Dom Viçoso. “Todo 
dia 13, quando nós fazemos essa 
caminhada para virmos até à Car-
tuxa, celebrar a Santa Missa, agra-
decer a Deus e colocar as nossas 
necessidades diante Dele, já é uma 
semeadura”, enfatizou o Arcebispo 
Metropolitano de Mariana, Dom 
Airton José dos Santos, durante a 
celebração presidida por ele neste 
mês no local. Para ele, esse gesto é 
como uma semente que produzirá 
bons frutos.

Sobre o evento
A cerimônia, que será transmi-

tida pelas redes sociais (Facebook e 
YouTube) da Arquidiocese de Ma-
riana, acontecerá no dia 07 de ju-
lho, às 15h, no Santuário de Nossa 
Senhora do Carmo, em Mariana.

*Com informações do grupo Balo de 
Comunicação
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Em 29 de maio, foram ordenados 
quatro novos diáconos transitórios 
para a Arquidiocese de Mariana:  
Bruno Gomes Silva, Carlos Heitor 
Fideles, Delvair Divino Xavier e 
Wagner José Nascimento Balbino. 
A celebração foi presidida por Dom 
Airton José dos Santos na Igreja Ma-
triz de Nossa Senhora Aparecida, em 
Mariana (MG).

A Arquidiocese de Mariana acolheu 
a Pré-Romaria das Águas e da Terra 
da Bacia do Rio Doce no dia 04 de 
junho. À ocasião, em missa celebra-
da na Paróquia de Sant’Ana, em Abre 
Campo (MG), foi anunciada a cria-
ção do Instituto Padre Nelito Dorne-
las (IPANE).

Entre os dias 03 e 06 de junho, re-
presentantes da Pastoral da Juven-
tude (PJ) da Arquidiocese de Ma-
riana participaram da Ampliada 
Regional da PJ do Leste 2 e Leste 
3. Pela primeira vez, o evento, que 
teve como tema “É preciso regar 
e cuidar para frutifi car no chão 
sagrado de luta”, foi realizado on-
-line neste ano.

Neste mês, em 23 de junho, a Ar-
quidiocese de Mariana celebra 
três anos de pastoreio de Dom 
Airton José dos Santos à frente 
desta Igreja Particular. Rendemos 
graças a Deus e peçamos que Ele 
continue abençoando o nosso Ar-
cebispo na condução do seu reba-
nho. 
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ES Dom Viçoso: 

o virtuoso Bispo 
Marianense

Em processo de beati� cação e canonização, a 
Arquidiocese de Mariana abrirá em 07 de julho às 
atividades preparativas para o “Sesquicentenário 
da morte de Dom Viçoso”, a ser celebrado em 2025
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Colecionadores de fé 
Nesta edição, o Jornal Pastoral conta a história de 

dois devotos de São Francisco de Assis: 
Cássio Serretti Mendes e Marcos José da Silva. 

Em comum, além da história de admiração pelo santo 
desde a infância, ambos mantêm coleções com 

obras sobre o protetor dos animais

Cássio 
Cerâmica, gesso, ma-

deira, vidro, papelão, teci-
do, cabaça, resina, metal 
e biscuit. Esses são alguns 
dos materiais que deram 
origem às 98 imagens de 
São Francisco de Assis que 
Cássio Serretti Mendes, 56 
anos, reúne em sua casa há 
25 anos. Devoto do san-
to italiano, o colecionador 
conta que a sua admiração 
por São Francisco de Assis 
se iniciou quando ainda era 
criança.

“Desde a infância já ad-
mirava a história de vida de 
São Francisco de Assis, pois 
fui introduzido na Igre-
ja Católica por meus pais. 
Sempre participávamos das 
celebrações na paróquia em 
nosso bairro José Brandão, 
em Caeté (MG), na Paró-
quia São Francisco de As-
sis”, conta. 

Daquele tempo, são 
muitas as memórias afeti-
vas dos momentos de devo-
ção que ainda guarda consi-
go. Dentre elas, a da sua avó 
materna ornamentando 
o andor de São Francisco 
para as festividades do pa-
droeiro. “Ele era um imen-
so tablado sobre rodas, em 
que ela sempre reproduzia 
a natureza e os animais ao 
redor da imagem”, recorda 
com carinho.

Os anos foram passando 
e com eles o amadureci-
mento na fé. Por cinco anos, 
dos 10 aos 15 anos, foi co-
roinha em sua paróquia de 
origem, e, posteriormente, 

Marcos

por outros dois anos, entre 
1983 e 1985, seminarista na 
Diocese de Itabira-Coronel 
Fabriciano (MG). “No pe-
ríodo de minha vida em 
que era coroinha, sempre 
estive atento à mensagem 
presente na oração de São 
Francisco. Devoção e histó-
ria de vida que sempre me 
conduziram e conduzem”, 
destaca. 

Entretanto, somente 
após ter saído do seminário 
e ter se casado com Maria 
Inês é que começou a mon-
tar a sua coleção de obras 
sacras do protetor dos ani-
mais. “Até então, não tinha 
em vista colecionar ima-
gens de São Francisco, foi 
quando ela me incentivou 
e iniciei adquirindo a pri-
meira peça. À medida que 
viajávamos, sempre procu-
rávamos por alguma ima-
gem com características 
diferentes, porém manten-
do a simplicidade de São 
Francisco e sua relação com 
os animais. Os parentes e 
amigos, conhecedores des-
sa minha relação, começa-
ram a me presentear com 
outras imagens e a coleção 
foi crescendo”, conta. 

Atualmente, além das 98 
obras, o seu acervo pessoal 
é também composto por li-
vros e quadros de São Fran-
cisco. No meio de tantas 
peças, uma tem um signi-
� cado especial para Cássio: 
a imagem de São Francisco 
rodeado por pássaros. Feita 
em cerâmica, a obra é de 
autoria dos artistas Tafé e 

Vinícius, da cidade de Catas 
Altas (MG), onde o colecio-
nador reside desde 2003. 
Para ele, a obra demonstra a 
“perfeição dos traços escul-
pidos no barro pelas mãos 
dos artistas”. 

Para os dias atuais, mais 
do que obras sacras, Cássio 
vive a sua devoção a partir 
do ensinamento que consi-
dera ser o principal de São 
Francisco: “o respeito ao 
próximo, seja qual for a sua 
condição inserida no meio 
em que habita”.   

Marcos
Para muitos, São Fran-

cisco de Assis, para Marcos 
José da Silva, simplesmen-
te Chiquinho. É assim, de 
forma íntima e afetuosa, 
que o colecionador chama 
ao santo italiano por quem 
cativa grande fé e devoção. 
Aos 37 anos, ele conta que 
tudo começou ainda na in-
fância: “quando criança, eu 
sonhei com São Francisco”. 

À época, ainda não sa-
bia de quem se tratava e, 
por isso, recorreu à sabe-
doria da sua mãe, a senho-
ra Maria Rosimar da Silva. 
“Perguntei à minha mãe se 
existia esse santo, São Fran-
cisco. Ela disse que sim e 

me deu uma oração dele. 
A partir daí tem todo esse 
meu encantamento”, conta 
Marcos.

Desde então, o amor 
pelo santo foi crescendo 
e sendo cultivado a cada 
dia: seja pela oração de São 
Francisco, que o colecio-
nador considera ser muito 
profunda e poderosa, ou 
às visitas que faz a todas as 
igrejas dedicadas ao santo 
nas cidades que conhece. 
Entretanto, colecionar ima-
gens sacras de São Francis-
co não era algo planejado 
inicialmente. 

Há cerca de sete anos, 
após comentar com o ami-
go Dione Dias sobre a sua 
relação com o santo, foi 
presenteado com a sua pri-
meira imagem. “A partir 
daí, não parou mais”, brin-
ca. Diversidade não falta 
na sua “coleção de Chiqui-
nho”. São 85 peças de várias 
cores, formatos, tamanhos 
e materiais, como gesso, 
madeira, pedra, biscuit, pa-
lha, papel machê, lã, resina, 
conchas, cerâmica, cabaça, 
borracha, etc, vindas de di-
ferentes regiões do Brasil. 
Além das imagens sacras, 
quadros, canecas, tapetes e 
panos de prato, por exem-

plo, compõem o seu acervo. 
Para Marcos, cada obra 

é única e uma surpresa. 
“Cada peça que eu olho, me 
traz algo: é o carinho de al-
guém que viajou e pensou 
em mim; é o carinho de al-
guém que produziu aquilo 
para mim; é uma memória 
afetiva de uma viagem que 
eu � z”, conta. Por isso, para 
ele, é difícil escolher so-
mente uma como a mais es-
pecial. “Eu gosto de todas!”, 
destaca.

Em uma relação de in-
timidade, em sua casa, na 
cidade de Tabuleiro (MG), 
as obras de São Francis-
co dividem espaço com os 
demais moradores e estão 
presentes pelos corredores, 
quartos e salas, integrando 
o ambiente familiar. En-
tretanto, Marcos garante: 
“minha relação com ele está 
além da coleção, mas rela-
cionada ao modo de viver 
dele e a maneira que ele en-
xerga o mundo: esse olhar 
para a natureza e para os 
animais é um olhar muito 
empático. Ele enxerga be-
leza na simplicidade. É algo 
que eu busco também”. 
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