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Chamados a servir o irmão no próximo, nesta edição, 
o Jornal Pastoral refl ete sobre a caridade e amor aos pobres 

a partir dos exemplos de vida e ensinamentos de                                             
São Vicente e Dom Luciano (páginas 2, 5 e 7)

São Vicente: ex emplo de amor aos pobres
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Prezados leitores, trazemos até você a edição 
de número 319 do Jornal Pastoral. Acreditamos 
que o conteúdo desta edição ajudará muito nos 
trabalhos pastorais das 136 paróquias de nossa 
Arquidiocese, mas também de outras Igrejas Par-
ticulares.

Neste mês, recordamos a memória de São Vi-
cente de Paulo, muito forte em nossas comuni-
dades de fé. A presença das Conferências de São 
Vicente em meio à sociedade é, sem dúvida, um 
sinal profético na busca da valorização da pessoa 
humana e na promoção da vida. Muitas pessoas, 
a exemplo de São Vicente, dedicam-se aos que se 
encontram nas “periferias sociais e existenciais”.

A Sociedade de São Vicente de Paulo pros-
segue como uma das principais expressões do 
serviço da caridade em nossa Igreja Particular. 
Suas iniciativas contemplam os mais variados 
trabalhos que abrangem desde o contato direto 
e semanal com os seus assistidos, bem como ati-
vidades complexas e de maior vulto como asilos, 
dispensários, farmácias populares, ambulatórios 
e hospitais, programas especí� cos de promoção 
humana, etc.

Nesta edição, você poderá conhecer um pouco 
mais sobre a devoção a São Vicente, bem como o 
seu legado em nossa Arquidiocese.

Recordando a participação ativa dos cristãos 
leigos e leigas, nossa entrevista é com o padre Jâ-
nison de Sá Santos, atual assessor da Comissão 
Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Ca-
tequética da CNBB. Em suas palavras, consegui-
mos perceber com clareza a importância do Mi-
nistério do Catequista e o que o Papa Francisco 
quis apresentar com o Motu Proprio “Antiquum 
Ministerium”.

Ao perpassar pelas páginas desta edição, você, 
leitor, que é � el e acompanha de perto o Jornal 
Pastoral, perceberá que estamos buscando uma 
melhor formatação do nosso Jornal, a � m de que 
o mesmo se torne mais agradável e de fácil leitura. 
Algumas páginas foram suprimidas e alguns tex-
tos melhores adaptados ao layout, não perdendo 
aquilo que já é a nossa marca.  

Com o desejo de sempre proporcionar às nos-
sas comunidades paroquiais um maior aprofun-
damento em temáticas diversas que dizem res-
peito a nossa fé e a vivência da mesma, pedimos 
a você que nos acompanha que possa ser nosso 
parceiro na construção de ideias novas para o 
nosso Jornal Pastoral. Sua contribuição será de 
grande valia e sem dúvida poderemos crescer 
muito, aprimorando aquilo que se faz necessário 
aprimorar e enriquecendo ainda mais os nossos 
conteúdos. Por isso, faça contato conosco e ajude-
-nos a crescer sempre mais. 

Boa leitura e até a próxima edição. 
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Expediente

No dia 27 de agosto passado, celebra-
mos o 15º aniversário de morte do Servo 
de Deus, Dom Luciano Pedro Mendes de 
Almeida. Essa data é sempre lembrada 
com muito carinho por todos aqueles que 
conheceram o “santo bispo de Mariana” 
(nas palavras do Papa Francisco) e torna-
-se, a cada ano, ocasião para rendermos 
graças a Deus pelas suas extraordinárias 
virtudes humanas e cristãs. 

“Em que posso ajudar?”. Esse era um 
questionamento frequente que saía espon-
taneamente dos lábios de Dom Luciano 
quando estava diante de qualquer ser hu-
mano, especialmente dos mais fragiliza-
dos. Essa pergunta, que não era apenas re-
tórica vazia, geralmente era acompanhada 
de inúmeras ações concretas de obras de 
caridade, misericórdia e compaixão. A sua 
acentuada sensibilidade humana era fruto 
maduro da sua profunda experiência de 
comunhão e intimidade com Jesus Cris-
to. Nele, amor a Deus e amor aos irmãos 
eram realidades inseparáveis. Fé e vida se 
entrelaçavam no cotidiano da sua prática 
cristã. 

A vida de Dom Luciano Mendes é para 
ser admirada, elogiada, venerada, mas 
deve ser, acima de tudo, inspiração para 
a nossa vivência de fé. Neste tempo tão 
sofrido da pandemia, não nos falta oca-
sião para colocarmos em prática os ensi-
namentos desse Servo de Deus. “Em que 
posso ajudar?”. Essa deve ser também a 
nossa preocupação diária. Preocupar-se e 
sensibilizar-se com a situação do outro é 
exigência fundamental e básica da fé cris-
tã. 

Nossas comunidades cristãs têm se 
mobilizado para dar a assistência neces-
sária às pessoas mais fragilizadas neste 
tempo de pandemia. Com o crescimento 
do desemprego e da pobreza no Brasil, 
está faltando o básico para as famílias: o 
alimento de cada dia, a moradia digna, o 
recurso para a compra de medicamentos 
de uso contínuo, o cobertor para se aque-
cer do frio, etc. Tudo isso agravado pelo 
medo da doença e pela angústia de não 
ter podido velar e sepultar dignamente os 
seus entes queridos falecidos.

Que a pergunta de Dom Luciano nos 
desinstale do nosso comodismo e indife-
rença e nos impulsione na prática da ca-
ridade cristã nestes tempos tão difíceis. 
Esta é a melhor homenagem que podemos 
prestar ao “santo bispo de Mariana”. 

Em que posso ajudar?

Visão pastoral

Pe. Edmar José da Silva
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

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

A pandemia serviu como um revela-
dor da fé dos católicos. Constatamos que 
a fé, que deveria estar intimamente ligada 
a Deus, está presa no templo. Para mui-
tos “católicos”, a fé sem templo não exis-
te. Para tantos outros, a fé se revela com 
a recepção dos Sacramentos da Iniciação 
Cristã (Batismo, Eucaristia e Crisma) e 
basta! Como os Sacramentos do Batismo 
e da Crisma só se recebem uma vez, mui-
tas pessoas se contentam em receber a Eu-
caristia também só uma vez: a primeira. 
O Plano Arquidiocesano de Catequese, 
numa tentativa de resolver essa incom-
preensão quanto ao ser cristão, apresenta 
uma “catequese para todos e para todas as 
idades”. 

É bom lembrar que no início do cris-
tianismo “as celebrações domésticas cons-
tituíam uma força para o avivamento da 
família (...). Era o momento primário para 
a transmissão da fé. A família, de manhã, 
à noite e também nas refeições, tinha o 
momento de oração”. “A prática judaica fa-
miliar ajudou as experiências cristãs (...). 
A casa era quase tudo”. São Paulo men-
ciona em suas cartas mais de uma deze-
na de lideranças cristãs nas casas, sendo 
a maioria mulheres (cf. Fl. 1,1-2; 4,2-3; 1 

Cor 1,11; 16,1-2.19; At 16,15; Rm 16,1-
2.3-5.6.7.12.13.15) (Rev. Pastoral, n. 241, 
pp. 28-29). 

Na pandemia foi possível perceber o 
quanto é difícil a família se reunir na pró-
pria casa para oração/re� exão. Os pais, 
muitas vezes despreparados para gerir o 
lar, se sentem perdidos quanto à educação 
dos � lhos. A tecnologia da comunicação, 
estando ao alcance de todos, veio agravar 
a questão do uso do tempo, por falta de 
critério cristão (cf. Lc 16,8).

O plano de catequese vem como uma 
luz apontando o caminho. Ele é prático, 
missionário e transformador. Propõe “le-
var as pessoas ao conhecimento de Jesus 
Cristo e a uma verdadeira experiência 
religiosa na Comunidade/Igreja” (Plano 
Arquidiocesano de Catequese, pp. 23-25). 
É o que precisamos para sermos uma Igre-
ja � el a Jesus Cristo. “A meta é que todos 
juntos nos encontremos unidos na fé e no 
conhecimento do Filho de Deus (...). Vi-
vendo o amor autêntico, cresceremos sob 
todos os aspectos em direção a Cristo, que 
é a cabeça”. (Ef. 4,13.15). Então, seremos 
membros vivos de uma Igreja dialogan-
te, em formação permanente, servidora e 
missionária, ágil na construção do Reino 
nas, e a partir das, Comunidades Eclesiais 
de Base. 

Opinião

O Plano Arquidiocesano de Catequese

Pe. Luiz Faustino dos Santos
Granada
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 “MINISTÉRIO ANTIGO é o de Catequista na Igreja”. Foram essas 
as primeiras palavras escritas pelo Papa Francisco no Motu Proprio 
“Antiquum Ministerium”. Por meio do documento, publicado em maio 
de 2021, o pontífice instituiu o Ministério Laical do Catequista. 
 Para entender sobre o assunto, o Jornal Pastoral conversou 
com o padre Jânison de Sá Santos. Com 35 anos de catequista e 26 
de sacerdócio, atualmente, ele é o assessor da Comissão Episcopal 
Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil (CNBB).

 Jornal Pastoral: O 
Papa Francisco, por meio 
do Motu Proprio “An-
tiquum Ministerium”, 
instituiu o ministério do 
Catequista. Qual é a im-
portância desse reconhe-
cimento aos catequistas? 

Pe. Jânison: O Motu 
Proprio “Antiquum Mi-
nisterium” foi um grande 
presente para os catequis-
tas, que são educadores e 
educadoras da fé. É muito 
importante o reconheci-
mento do Papa Francisco 
aos catequistas leigos e 
leigas, pois vem valorizar, 
incentivar e motivar sem-
pre mais a vocação laical 
do catequista pelo servi-
ço tão importante que ele 
realiza na Comunidade 
Eclesial Missionária. 

O Motu Proprio é, ge-
ralmente, na forma de de-
creto e se trata de matéria 
decidida exclusivamente 
pelo Papa. A expressão 
poderia ser traduzida 
como de sua iniciativa 
própria. 

Jornal Pastoral: Qual 
foi o caminho percorrido 
até a publicação do Motu 
Proprio? 

Pe. Jânison: O Papa 
São Paulo VI já tinha 
aberto essa possibilidade 
de refletir sobre o Minis-
tério do Catequista nos 
anos 1970, mas nada ofi-
cial e instituído. Depois, 
em 1997, o Diretório Ge-
ral para a Catequese abre 
essa possibilidade, mas 
ainda não foi possível e 
oficializada. O Papa Fran-
cisco tem essa abertura e 
o desejo de sempre mais 
fortalecer os Ministérios 
Laicais na Igreja. De fato, 
todo o Motu Proprio in-
siste que o Ministério ins-
tituído do Catequista é 
um Ministério Laical. 

O Papa Francisco pe-
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diu ao Pontifício Conse-
lho para a Promoção da 
Nova Evangelização que 
refletisse sobre a possibi-
lidade da instituição do 
Ministério do Catequista. 
Eu participei de um en-
contro no México, com 
o Monsenhor Rino Fisi-
chella do Pontifício Con-
selho para a Promoção da 
Nova Evangelização e sua 
equipe, onde ele colocou 
que o Papa tinha feito esse 
pedido. No ano seguinte, 
a equipe do Monsenhor 
Rino Fisichella esteve no 
Brasil, em Aparecida (SP), 
e no encontro também fa-
lou-se sobre essa possibi-
lidade. É algo que o Papa 
Francisco desde 2014, no 
início do seu pontificado, 
já tinha em mente e que 
finalmente, em maio deste 
ano, foi instituído. 

Jornal Pastoral: No 
documento, o pontífice 
destaca  que o ministério 
do Catequista é o mais 
antigo da Igreja e a par-
ticipação dos leigos e lei-
gas na Evangelização por 
meio do serviço catequé-
tico. Diante do contexto 
atual, como o senhor vê 
a participação laical na 
Catequese? Acredita que 
algo será mudado a par-
tir da instituição do mi-
nistério? 

Pe. Jânison: De fato, 
a nossa catequese hoje 
é realizada, na grande 
maioria, por leigos e lei-
gas, particularmente pe-
las mulheres. Nesta ação 
Bíblico-Catequética, nós 
reconhecemos e valori-
zamos todo bem que os 
nossos catequistas leigos 
realizam em nossa Igreja. 

Com a instituição do 
ministério acredito que 
sim, com certeza, algo vai 
mudar, como catequis-
tas com mais formação, 
preparação e conscientes 

sobre a sua missão. Hoje, 
eles são reconhecidos pela 
Igreja e confiados a uma 
missão, mas a partir da 
instituição do ministério 
será algo novo, pois eles 
serão instruídos com rito 
litúrgico pelo bispo dio-
cesano e aqueles que, de 
fato, correspondem aos 
requisitos serão prepara-
dos para continuar exer-
cendo esta missão agora 
como ministros instituí-
dos.

Gostaria de lembrar e 
pedir aos catequistas e às 
coordenações nas dioce-
ses que aguardem, pois 
deverá sair da CNBB, ain-
da neste ano, aquilo que o 
Motu Proprio pede: que 
cada Conferência Epis-
copal, no caso do Brasil 
a CNBB, possa elaborar 
uma proposta de itine-
rário formativo e crité-
rios para aqueles que irão 
receber o ministério. A 
CNBB já formou uma 
comissão de sete pessoas 
para elaborar o itenerário 
formativo que depois será 
apresentado aos bispos 
no Conselho Permanente 
para uma possível apro-
vação. Se aprovado, será 
publicado e enviado às 
dioceses.

Jornal Pastoral: O 
Papa Francisco afirmou 
que “catequista é uma 
vocação”. O senhor con-
corda com o Papa? Como 
despertar essa vocação 
entre os nossos leigos e 
leigas?

Pe. Jânison:  Concordo 
plenamente. Catequista é 
alguém que se sente cha-
mado por Deus para esta 
missão e vocação na Igre-
ja. Deus chama e forma, 
como nos lembra o Evan-
gelho de Marcos (3,13): o 
Senhor que chama os seus 
discípulos para ficarem 
com ele. Nós interpreta-

mos como um período 
importante de formação e 
depois enviamos em mis-
são. 

Sobre despertar essa 
vocação, hoje, nos leigos 
e leigas, eu creio que é 
importante que quem es-
tiver na Catequese procu-
re sempre mais dar teste-
munho, convidar outros e 
outras a participar e cola-
borar, além de envolver as 
famílias, os jovens, outras 
pastorais e grupos [nas 
atividades da Catequese]. 
Também é importante que 
os padres nas paróquias e 
as coordenações de Ca-
tequese possam motivar, 
convidar e movimentar as 
pessoas na Comunidade 
Eclesial Missionária e na 
paróquia para que possam 
nascer novas vocações e 
[que se tenha] novas pes-
soas dedicadas a esse ser-
viço de transmissão da fé, 
procurando educar na fé 
as futuras gerações.

Jornal Pastoral: Em 
setembro, a Igreja no 
Brasil vivencia o mês da 
Bíblia que, em 2021, está 
completando 50 anos. 
Qual é a importância da 
Bíblia para a Catequese e 
de qual forma o seu uso 
deve ser feito?

Pe. Jânison: O cate-
quista é um Ministro da 
Palavra, alguém que ensi-
na e transmite. Podemos 
recordar aquele texto de 
Filipe e o Eunuco em Atos 
8, 26-40, em que o Eunu-
co lê e não entende e Fi-

lipe pergunta “compreen-
des o que estás lendo?” e 
o Eunuco responde “como 
entender se ninguém me 
explica?”. O catequista é 
aquele que explica a Pa-
lavra de Deus para que 
seja compreensível ao 
nosso interlocutor. Então, 
a Bíblia é o texto princi-
pal da Catequese como já 
falavam os documentos 
do passado. A Palavra de 
Deus é fundamental na 
vida e na missão da Igreja.

 Os encontros cate-
quéticos têm uma meto-
dologia que não substitui 
aquele momento de lei-
tura e oração a partir da 
Palavra. Então, em todos 
os encontros de cateque-
se sempre tem um texto 
bíblico que deve ser ex-
plicado pelos catequistas, 
comentado, partilhado e 
que ajude o catequizando 
a ouvir a Palavra e viven-
ciá-la. 

Nesses 50 anos do mês 
da Bíblia, nossas comu-
nidades se mobilizaram 
para que todos pudessem 
estudá-la e tê-la em mãos. 
A Bíblia é muito impor-
tante na Catequese e deve 
ser utilizada de forma cor-
reta, seguindo as orienta-
ções das dioceses e dos 
nossos manuais de Cate-
quese, tendo em mente a 
iniciação à vida cristã e 
a dinâmica da iniciação 
para uma Catequese que-
rigmática e mistagógica, 
para a qual o acesso do 
catequizando à Bíblia é 
muito importante.

Ser Catequista: vocação e serviço
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Vamos celebrar!Vamos Vamos 
Iniciamos o nosso segundo grupo de sacramentos, os de cura, com o sacra-

mento da Unção dos Enfermos, também denominado de Extrema Unção. Após 
o Vaticano II, a terminologia Unção dos Enfermos corresponde melhor ao que o 
sacramento se destina. Mas vale lembrar que a Igreja não exclui a terminologia de 
Extrema Unção (SC 73). 

Com este sacramento, vemos o agir da Igreja manifestando as ações de Cristo 
que sempre curou os que o buscavam, seja através do perdão dos pecados, seja 
pela cura física. Desde muito cedo, já se encontram relatos de bispos e padres 
realizando visitas pastorais aos enfermos de sua comunidade. Nestes relatos a pre-
sença de um óleo consagrado pelo bispo já se fazia presente (Cf. Mc 6,13). 

A temática da enfermidade na Bíblia é vasta. Os documentos mais antigos que 
se referem a este sacramento são: Tg 5,14s, que estaria se referindo, “sem dúvida, 
aos cristãos enfermos que são ungidos com o óleo sagrado para os enfermos”, e 
uma carta do Papa Inocêncio I (402-417), escrita em 416. 

A Unção dos Enfermos, como todos os outros sacramentos, produz na vida de 
quem o recebe muitos efeitos. O Catecismo da Igreja Católica nos diz as graças 
deste sacramento:“A união do doente com paixão de Cristo, para seu bem e o 
bem de toda a Igreja; o reconforto, a paz e a coragem para suportar cristãmente 
os sofrimentos da doença ou da velhice; o perdão dos pecados, se o doente não 
pode obtê-lo pelo sacramento da Penitência; o restabelecimento da saúde, se isso 
convier à salvação espiritual; a preparação para a passagem à vida eterna” (CIgC 
1532).

Ainda nos dias de hoje, existe um grande preconceito com este Sacramento. 
Isso porque costumava ser ministrado nos últimos instantes de vida. Além da 
explicação que deve ser dada pelo ministro, também se sugere a formação de uma 
Pastoral da Saúde ou Pastoral Hospitalar para catequizar os doentes sobre a im-
portância desse Sacramento. Para quem crê, existe con� ança na graça de Deus da 
mesma forma que a con� ssão, um sacramento que nos traz de volta para Deus, 
pois Cristo é o médico do Corpo e da alma.

Os ministros próprios do sacramento da Unção dos Enfermos são os bispos e 
os presbíteros. O motivo principal para restringir a administração do sacramento 
a eles é a sua estreita ligação com o perdão dos pecados e a con� ssão. Este Sacra-
mento pode ser ministrado na Igreja quando se tratar de uma celebração comu-
nitária. Pode também ser ministrado em casa (se possível fora do quarto) e com a 
presença da família1. No local deve haver uma mesa com uma toalha branca. Vale 
lembrar que é preciso ser batizado para ser ungido. 

Através desta graça santi� cante e operante, por meio desse sacramento, o � el 
é auxiliado a transformar a doença em oração. Não é para ajudar a ter uma boa 
morte, mas ajudar a viver bem a enfermidade e ir ao encontro de Cristo partici-
pando de seu mistério. Se não recuperar a saúde, o � el tem a força para suportar 
o sofrimento e é preparado para entrar na glória. Por isso, não se deve esperar o 
doente perder a consciência para chamar o ministro para administrar a unção dos 
Enfermos.

No Rito, a matéria própria para este Sacramento é o óleo de oliveira ou outro 
óleo extraído de plantas. Em situação extrema, caso não tenha o óleo dos Enfer-
mos,  o ministro pode benzer um óleo vegetal. O óleo simboliza a força e o sacra-
mento também dá força. A unção é feita na fronte e nas mãos do enfermo. 

Um Sacramento é uma celebração. É um momento da nossa vida cristã em que 
se faz misteriosamente presente o triunfo de Cristo. A Unção dos Enfermos não é 
apenas um Rito, mas vai ao encontro de Cristo para participar do mistério de sua 
vida. Cristo nos toca como o médico que cura nossas feridas. Neste Sacramento, o 
cuidado da Igreja atinge seu clímax.

1 Quanto ao local da celebração do Sacramento da Unção dos Enfermos, o Ritual prescreve o seguinte na rubrica n. 66: “O enfermo que não 
esteja de cama poderá receber o sacramento na Igreja ou em outro lugar conveniente, onde haja para ele uma cadeira adequada e possam 
reunir-se ao menos parentes e amigos que tomem parte na celebração”.

Unção dos enfermos
Maria Imaculada Teó� lo

Colaboração do Pe. Daniel Junior dos Santos

19/09
XXV DOMINGO DO TEMPO COMUM

Mt 9,30-37
O Senhor nos chama à razão, nos ensina a humildade e nos pede 

para acolher os pequenos, os indefesos, os desprezados. Jesus dei-
xa os discípulos desconcertados quando mostra a eles que o menor 
nesse mundo é o maior no Reino dos céus. Os discípulos estavam 
numa competição entre si, mas Jesus mostra que não podemos ter 
essa mentalidade de poder mundano. Para Deus todos somos iguais, 
ninguém é maior ou melhor que ninguém. Precisamos deixar a Pa-
lavra enraizar em nós, libertando-nos desses comportamentos. 

      Sentido litúrgico 

Jesus é aquele que pode curar 
e restituir a vida. PNa Eucaristia, 
encontramos sustento para a vi-
vência diária de nossa fé. Somos 
convidados a vivermos unidos 
como irmãos, onde o único 
modo de dar sentido à vida é se 
doando uns aos outros. Como 
discípulos missionários, quere-

mos semear frutos de justiça e paz, sem anseio de sermos reconhe-
cidos neste mundo. 

26/09
XXVI DOMINGO DO TEMPO COMUM

 Mc 9,38-43.45,47-48
Jesus veio para todos, inclusive para os que O rejeitaram. Onde 

há expressão de justiça e amor, Jesus está presente, agindo através do 
Espírito Santo. Deus não faz diferença entre as pessoas, pelo contrá-
rio, ama e acolhe a todos. A Igreja de Jesus Cristo é como um redil 
aberto à entrada de todas as ovelhas. No seio da comunidade cristã 
deve existir sempre esta atitude de aceitação e desejo de conversão do 
irmão. Não podemos ser causa de escândalos e pecados para nossos 
irmãos. Jesus nos corrige e nos ensina que é preciso cortar o mal pela 
raiz.

      Sentido litúrgico 

Jesus é aquele que pode curar e 
restituir a vida. PNa Eucaristia, en-
contramos sustento para a vivência 
diária de nossa fé. Somos convi-
dados a vivermos unidos como ir-
mãos, onde o único modo de dar 
sentido à vida é se doando uns aos 
outros. Como discípulos missio-
nários, queremos semear frutos de 
justiça e paz, sem anseio de sermos 
reconhecidos neste mundo. 
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No dia 27 de setem-
bro, a Igreja celebra 
a memória de São 
Vicente de Paulo. No 
Brasil, nessa mesma 
data, comemora-se o 
Dia Nacional dos Vi-
centinos.

Além de ser dedicado 
pela Igreja no Brasil como 
mês da Bíblia, setembro 
recorda a vida e obra de 
um grande santo: São Vi-
cente de Paulo. Exemplo 
de amor e cuidado com 
os mais necessitados, até 
hoje, passados 361 anos 
de sua morte, permanece 
inspirando milhares de 
pessoas a exercerem a ca-
ridade e o serviço aos po-
bres no Brasil e no mun-
do.

“São Vicente foi um 
homem de muita oração, 
mas também de muita 
ação”, a� rma a Irmã Tere-
zinha Madureira Goncal-
ves, da Companhia das Fi-
lhas da Caridade. Nascido 
no ano de 1581 na Fran-
ça, Vicente de Paulo era 
de uma família humilde 
de camponeses católicos. 
Desde novo, demonstrava 
grande inteligência e vo-
cação religiosa, tendo sido 
ordenado sacerdote com 
apenas 19 anos, em 1600.

importou-se também com 
a organização da caridade 
que era feita, especial-
mente, após presenciar 
um episódio na cidade 
francesa de Châtillon-le-
-Dombes com uma famí-
lia doente e em situação 
de fome. À ocasião, com 
as suas pregações, ele mo-
bilizou os � éis a se unirem 
em solidariedade, porém, 
ele percebeu que quan-
do aquela ajuda acabasse, 
a longo prazo, a família 
voltaria a mesma situação 
anterior.

 Retornando à Paris, 
segundo a Irmã Terezi-
nha, ele convidou as pes-
soas ricas a se juntarem, 
surgindo assim a primei-
ra sociedade chamada 
de “Damas da Caridade”. 
“Nesse mesmo período 

Entretanto, os seus pri-
meiros anos como presbí-
tero foram marcados por 
desa� os e provações. Nes-
se período, retornando de 
uma viagem à Marselha, 
o navio em que estava foi 
atacado por piratas, tendo 
sido São Vicente de Paulo 
preso e escravizado por 
dois anos. De volta à Fran-
ça, o jovem padre voltou a 
exercer o ministério que 
lhe foi con� ado e desen-
volver ações de caridade. 

Amor aos pobres
De acordo com a Irmã 

Terezinha, durante o sé-
culo XVII, a França pas-
sava por uma situação de 
grande miséria. São Vi-
cente, ao perceber essa si-
tuação de carência, tanto 
de bens materiais quanto 
de orientação espiritual, 
logo procurou fazer algo 
a respeito. “Tanto que São 
Vicente é aquele homem 
que amou os pobres ver-
dadeiramente, com todo 
seu coração. Ele entregou 
a sua vida para poder aju-
dar aos pobres”, destaca a 
atual secretária do Colégio 
Providência, em Mariana 
(MG).

Mais do que preocu-
par-se em ajudar aos po-
bres, São Vicente de Paulo 

que ele estava socorren-
do os pobres, ele fundou, 
em 1625, a Congregação 
da Missão para pregar 
as missões nas roças, em 
meio aos pobres, pois via-
jando ele percebeu que 
a população rural estava 
sem nenhuma evangeli-
zação”, conta Irmã Terezi-
nha. Conhecidos também 
como lazaristas, por ter 
tido como primeira sede 
o convento de São Lázaro, 
a Congregação também 
tinha como objetivo atuar 
na formação do clero.

Entretanto, como pon-
tua a secretária do Colé-
gio Providência, após um 
tempo, essas senhoras 
passaram a enviar as suas 
empregadas a realizarem 
as atividades. É nesse con-
texto que São Vicente de 
Paulo conhece Santa Luí-
sa de Marillac, que havia 
lhe procurado em busca 
de um novo diretor espi-
ritual, e lhe convida para 
ajudar na organização da 
caridade dos pobres. As-
sim, em 1633, juntamente 
com Santa Luísa Marillac, 
fundou a Companhia das 
Filhas da Caridade.

Seja na Companhia das 
Filhas da Caridade ou na 
Congregação da Missão, 
Irmã Terezinha pontua 
que a base da formação 
vicentina é o amor aos po-
bres. “‘Servir Jesus Cristo 
nos pobres’, essa era a fra-
se que ele dizia. [...] Esse 
espírito de fé é que vai for-

São Vicente de Paulo:                      
o homem que amou verdadeiramente aos pobrescelebrar!

talecendo e fazendo com 
que as coisas continuem 
acontecendo tantos anos 
depois [...]. É Deus mes-
mo; só as coisas de Deus 
que permanecem”, � nali-
za.

São Vicente e a Arqui-
diocese de Mariana

“A grande ligação entre 
a Arquidiocese de Maria-
na e São Vicente de Pau-
lo deve ser Dom Viçoso”, 
opina Irmã Terezinha. Isso 
porque o Venerável Dom 
Antônio Ferreira Viçoso 
era lazarista e se instalou, 
em 1820, juntamente com 
padre Leandro Rebello 
Peixoto e Castro, no Cara-
ça (MG), a primeira mis-
são vicentina no Brasil. 
Além disso, foi Dom Viço-
so quem solicitou e trou-
xe as Filhas da Caridade 
da França para o Brasil, 
con� ando a elas a missão 
de fundar e cuidar da pri-
meira escola feminina em 
Minas Gerais: o Colégio 
Providência, em Mariana.

Outra ligação de São 
Vicente de Paulo está re-
lacionada ao Seminário de 
Mariana, uma vez que, em 
1853, atendendo a pedido 
de Dom Viçoso, padres da 
Congregação da Missão 
assumiram a formação 
do Clero Marianense por 
mais de cem anos. 
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Giro de Notícias

A Arquidiocese de Mariana celebrou no dia 07 de 
agosto a Missa da Unidade. À ocasião, o Clero Ma-
rianense presente renovou as promessas sacerdotais 
e Dom Airton abençoou os óleos dos Catecúmenos e 
dos Enfermos e consagrou e perfumou o do Crisma.

No dia 27 de agosto, quando se completaram 15 anos 
do falecimento de Dom Luciano, uma missa em sua 
memória foi presidida por Dom Airton em Mariana 
(MG). Durante a homilia, Dom Airton recordou as 
virtudes do Servo de Deus Dom Luciano e pediu aos 
fi éis que rezem por sua beatifi cação. 

Encerrando o mês vocacional, celebrado pela Igreja 
no Brasil ao longo de agosto, a Arquidiocese de Ma-
riana promoveu, no dia 29, o Despertar Vocacional 
Arquidiocesano. O encontro, que ocorreu de forma 
virtual, teve a participação de cerca de 50 jovens.

Gritos de anúncio e denúncia marcaram o 27º Grito 
dos Excluídos e Excluídas na Arquidiocese de Ma-
riana realizado em Congonhas (MG) no dia 07 de se-
tembro. O ato terminou com a missa presidida por 
Dom Airton que lembrou o compromisso de todos 
para com o Brasil.

Uma das primeiras iniciativas dos bispos brasileiros com a proximidade do � m do Concílio Va-
ticano II foi planejar a acolhida de seus documentos na Igreja do Brasil. Ainda em Roma, em 1965, 
a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) realizou uma assembleia extraordinária, du-
rante os três meses da última sessão do Concílio, e aprovou o Plano de Pastoral de Conjunto (PPC) 
cujo objetivo, como lembra Oscar Beozzo, foi “traduzir na prática, em face da realidade brasileira, as 
decisões do Concílio”. 

O PPC adotou seis linhas pastorais que condensaram os principais documentos do Concílio. A 
Linha 6 tratava do diálogo da Igreja com o mundo, inspirada na Constituição Pastoral Gaudium et 
Spes, sobre a Igreja no mundo atual. Tinha como meta “Promover a melhor inserção do povo de 
Deus como fermento na construção de um mundo segundo os desígnios de Deus”. 

Conhecida posteriormente como Profética e Sociotransformadora, essa Linha 6 reunia as Pasto-
rais Sociais e alguns organismos que traduziam a atuação da Igreja junto às estruturas sociopolíticas 
da sociedade, colocando-a em diálogo com os Movimentos Sociais e Populares e outros grupos que 
também sonhavam com uma sociedade justa e fraterna que, para nós, cristãos, é sinal do Reino de 
Deus. 

Na organização atual da CNBB, a ação social da Igreja é articulada pela Comissão Episcopal Pas-
toral para a Ação Sociotransformadora. Em nossa Arquidiocese, desde 2001, chamamos a dimen-
são social da evangelização de Dimensão Sociopolítica. Como uma espécie de guarda-chuva, ela 
abriga as pastorais e serviços sociais arquidiocesanos. Cultiva a comunhão com organismos sociais 
da Arquidiocese e mantém permanente diálogo com Movimentos Populares e Sociais. 

A Dimensão Sociopolítica bebe na fonte do Evangelho e do Ensino Social da Igreja. A esse res-
peito, ensina São Paulo VI que “a evangelização não seria completa se ela não tomasse em conside-
ração a interpelação recíproca que se fazem constantemente o Evangelho e a vida concreta, pessoal e 
social, dos homens. É por isso que a evangelização comporta uma mensagem explícita, adaptada às 
diversas situações e continuamente atualizada: sobre os direitos e deveres de toda a pessoa humana 
e sobre a vida familiar, sem a qual o desabrochamento pessoal quase não é possível, sobre a vida em 
comum na sociedade; sobre a vida internacional, a paz, a justiça e o desenvolvimento; uma mensa-
gem sobremaneira vigorosa nos nossos dias, ainda, sobre a libertação” (EN, 29).

Para cumprir sua missão, a Dimensão Sociopolítica tem como objetivos: cuidar das pastorais 
sociais; apoiar os movimentos populares; fomentar o compromisso com a causa dos excluídos e 
empobrecidos; levar os cristãos a ligarem a fé com a vida. Daí nasceram muitas iniciativas que hoje 
fazem toda a diferença em nossa Arquidiocese como a Romaria dos Trabalhadores e Trabalhado-
ras, a participação no Grito dos Excluídos e Excluídas e nas Semanas Sociais Brasileiras, o Fórum 
Social pela Vida, a Escola Fé e Política Dom Luciano Mendes e tantos outros serviços que se tornam 
extensão da ação libertadora de Jesus junto aos empobrecidos e aos ameaçados em sua dignidade. 

Não são poucos os desa� os enfrentados por essa Dimensão. Em geral, nossas comunidades têm 
mais facilidade para organizar a catequese, a liturgia, o dízimo, grupos de oração, terço dos homens, 
etc., do que as pastorais sociais: Carcerária, da Criança, do Menor, da Juventude, da Mulher Mar-
ginalizada, da Saúde, da Sobriedade, da Pessoa Idosa, da Moradia e da Ecologia. Por causa de sua 
incidência na vida política e social da comunidade, que exige posição clara e decidida em favor dos 
pobres, dos direitos humanos e da justiça, as pastorais sociais nem sempre encontram eco no cora-
ção de muitos cristãos. É uma pena que ainda seja assim. A� nal, “deriva da nossa fé em Cristo, que 
Se fez pobre e sempre Se aproximou dos pobres e marginalizados, a preocupação pelo desenvolvi-
mento integral dos mais abandonados da sociedade” (Evangelii Gaudium, 186).

Dimensão Sociopolítica, 
o Evangelho que se faz vida

Pe. Geraldo Martins
Silene Gonçalves

Beato Antônio
 Frederico Ozanam
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A Sociedade de São Vicente de 
Paulo (SSVP) é uma organização 
católica internacional, formada 
por leigos, com uma longa história 
de assistência social e promoção 
humana no mundo, formada por 
voluntários que se dedicam à aju-
da pessoal prestada a quem padece 
alguma forma de necessidade. Ao 
cumprirem a missão especí� ca da 
SSVP, esses leigos também buscam 
o crescimento pessoal e espiritual 
através do serviço aos mais neces-
sitados.

A fundação da Sociedade de 
São Vicente de Paulo remonta ao 
ano de 1833, por iniciativa do jo-
vem Antônio Frederico Ozanam 
(1813-1853), beati� cado pelo Papa 
João Paulo II em 1997. Frederi-
co Ozanan liderou um grupo de 
jovens universitários que, diante 
do sofrimento dos pobres da sua 
época, decidiu agir de forma orga-
nizada e criou a primeira “confe-
rência de caridade”. Tratava-se de 
compartilhar sua fé mediante ges-
tos concretos em prol dos desvali-
dos. Fundamentados numa sólida 
vida de oração, se mobilizaram 
para ir ao encontro dos pobres em 
seu próprio ambiente, começan-

NOS PASSOS DE 
SÃO VICENTE DE PAULO 

do pelo bairro de Mou� etard, um 
dos mais pobres de Paris. Foi uma 
Filha da Caridade, a Irmã Rosa-
lie Rendú, quem acompanhou e 
guiou esses jovens, instruindo-os 
nos ensinamentos de São Vicente 
de Paulo. Em 1834, as Conferên-
cias assumiram São Vicente como 
seu santo patrono e se colocaram 
também sob o patrocínio da Ima-
culada Conceição. No ano seguin-
te foi editada a primeira Regra. 
Em 1839 já existiam conferências 
espalhadas por vários países e, por 
isso,  constituiu-se um conselho 
geral internacional.

A Sociedade de São Vicente de 
Paulo está presente em mais de 
150 países, conta com aproxima-
damente oitocentos mil sócios e 
um milhão e meio de voluntários. 
Sua atividade caritativa atinge dia-
riamente mais de 30 milhões de 
pessoas. A SSVP é juridicamente 
autônoma em sua existência, cons-
tituição, organização e em seu go-
verno interno. Reconhecida como 
instituição civil na maioria dos 
países, os vicentinos escolhem suas 
prioridades e administram o seu 
patrimônio livremente, em con-
formidade com seus próprios es-
tatutos e a legislação de cada país. 
A SSVP mantém a mais estreita re-
lação com a Igreja Católica. Atual-
mente, forma parte do Dicastério 

para os leigos, a família e a vida 
e do Dicastério para o serviço do 
desenvolvimento humano inte-
gral, apoiando as iniciativas ca-
ritativas e humanitárias da Santa 
Sé.

Na Arquidiocese de Mariana, 
a presença da SSVP remonta ao 
� nal do século XIX. Sua difusão 
foi amplíssima em nosso meio 
e atingiu todas as nossas paró-
quias, organizando-se não so-
mente nas sedes dos municípios, 
mas também nas periferias e nas 
mais longínquas comunidades 
rurais. Atualmente a SSVP pros-
segue como uma das principais 
expressões do serviço da caridade 
em nossa Igreja Particular. Suas 
iniciativas contemplam os mais 
variados trabalhos que abrangem 
desde o contato direto e semanal 
com os seus assistidos, bem como 
atividades complexas e de maior 
vulto (asilos, dispensários, far-
mácias populares, ambulatórios e 
hospitais, programas especí� cos 
de promoção humana, etc).

O Papa Francisco, dirigindo-se 
aos Vicentinos assim falou: “Peço 
para a Igreja e para vós a graça 
de encontrar o Senhor no irmão 
faminto, sedento, estrangeiro, 
despojado de suas vestes e de sua 
dignidade, doente e preso, ou ain-
da, indeciso, ignorante, obstinado 

Mons. Luiz Antônio R. Costa
Vigário Geral e Pároco da Paróquia 

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

no pecado, a� igido, grosseiro, mal-
-humorado e importuno; a graça 
de encontrar nas feridas gloriosas 
de Jesus, a força da caridade, a fe-
licidade do grão que, morrendo, 
gera vida, a fecundidade da rocha 
de onde jorra a água, a alegria de 
sair de si e de ir ao mundo, sem 
nostalgia do passado, mas com a 
con� ança em Deus, criativos dian-
te dos desa� os de hoje e do ama-
nhã, pois, como dizia São Vicente, 
o amor é inventivo ao in� nito”.

1 - Você e sua comunidade 
conhecem, valorizam e colabo-

ram com as iniciativas da Socie-
dade São Vicente de Paulo?

2 -Em algumas comunidades 
a SSVP enfrenta di� culdades, 

recuo e até o fechamento de 
conferências. O que explica esse 

fenômeno? Como podemos 
colaborar para o fortalecimento 

do trabalho vicentino?

com seu grupo ou equipe pastoral
Para Refl etir
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“Grande Pastor, olhava 
o outro com compaixão 
fosse de qualquer classe so-
cial: leigo ou sacerdote. Ele 
não desamparava ninguém; 
acolhimento era sua forma 
de agir naturalmente, assim 
como sabedoria, santidade 
e tantos outros dons utiliza-
dos em favor de quem real-
mente necessitava”. 

Dagmar B.Esteves, 
Paróquia Nossa S. do 

Livramento, em Oliveira 
Fortes (MG)

“Lembro bem dele cho-
rando em uma celebração 
da missa, aqui, em Paula 
Cândido (MG), na Paró-
quia de São José, ao dar 
posse ao novo pároco pa-
dre João Batista Barbosa, 
hoje, pároco em Ervália 
(MG), no lugar de Monse-
nhor Licínio Fernandes de 
Oliveira que estava à fren-
te da paróquia há mais de 
50 anos. Dom Luciano fez 
questão de explicar naquele 
momento o porquê o bispo 
estava chorando, pois havia 

8

Dom Luciano 
vive na luta e na 
memória do povo

muitas crianças em volta do 
altar. Ele deixou bem cla-
ro isso, dirigindo-se a elas 
para dar a explicação. 

Sempre que ele vinha 
fazer alguma celebração 
aqui gostava de chamar as 
crianças para � carem bem 
pertinho do altar. Nesse dia, 
fez a mesma coisa: no início 
da celebração convidou-as 
para � carem bem perti-
nho dele. Disse bem assim: 
'Queridas crianças, vocês 
devem estar pensando: por 
que o bispo está choran-
do?’. Em seguida, explicou: 
‘Estou chorando por ver 
Monsenhor Licínio, depois 
de tantos anos de dedicação 
a essa paróquia, entregá-la 
com tranquilidade e con-
� ança a outro padre recém 
ordenado’. Com isso, todos 
nós choramos também. 
Dom Luciano vive na vida 
e na luta do povo!”. 

Edir Teixeira Oliveira, 
Paróquia de São José, 

em Paula Cândido (MG)
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“Eu tenho várias lem-
branças. A mais marcante 
foi num velório de uma 
adolescente aidética, em 
2004. Ele, cansado, estava 
passando em Congonhas 
(MG) [quando] � cou sa-
bendo que eu estava sozi-
nha velando essa menina. 
Ele foi e � cou comigo. Não 
queria ir embora. Eu falei 
para ele ir por volta da uma 
da manhã. Só foi quando 
chegou alguém para � car 
comigo. Choro até hoje 
de saudades dele. Recorro 
sempre a ele e � co em paz”.

Maria de Fátima Lima 
de Brito Sabará, Congo-

nhas (MG)

“Em 1996, ainda estava 
como seminarista, cursan-
do o 3º ano de Teologia, 
e morava no Seminário 
Maior São José, em Maria-
na (MG). Alguém chamou 
à porta e, quando atendi, 
era Dom Luciano chegando 
para celebrar uma de suas 
frequentes missas. Ao me 
encontrar, ele me pergun-
tou se eu estava bem e se ti-
nha algo me preocupando.

Chamando-me para 

conversar em uma sala à 
parte, abri-me com ele: ‘Co-
migo está tudo bem; estou 
animado vocacionalmente. 
O que me preocupa no mo-
mento é uma irmã minha. 
Ela se casou, mudou-se 
para São Paulo (SP) e está 
muito doente em um hos-
pital. Gostaria de visitá-la, 
mas não tenho condições 
e nem sei como ir. Gostaria 
que o senhor rezasse pela 
saúde dela’. Ele me respon-
deu positivamente e disse 
que no dia seguinte iria a 
São Paulo e a visitaria por 
mim. 

No dia seguinte, ele li-
gou para mim para pedir 
o nome dela. Eu, surpreso 
e alegre, passei para ele o 
nome e tentei perguntar se 
não foi difícil de encontrar 
o hospital. Ele apenas disse 
que não e que eu poderia 
� car tranquilo e depois me 
dava notícias. No outro dia 
cedo, ele me ligou nova-
mente e disse que a tinha 
visitado e conseguido a 
transferência dela para ou-
tro hospital. 

Minha irmã ainda per-
maneceu internada por 
mais um mês e recuperou-
-se totalmente. Passados 

No último dia 27 de agosto, recordamos os 15 anos do falecimento do Servo de Deus 
Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Quarto Arcebispo Metropolitano de Maria-
na, Dom Luciano se destacou por amar a Jesus e ao próximo incondicionalmente. Para 
lembrar essa data, o Jornal Pastoral compartilha a seguir alguns testemunhos sobre 
Dom Luciano

dois meses a Irmã Car-
mem, que trabalhava com 
ele, me con� denciou que 
naquele dia, Dom Luciano 
na verdade estava indo para 
uma reunião com os bispos 
nos Estados Unidos. Ele ti-
nha saído de Belo Horizon-
te (MG) em um voo com 
conexão em São Paulo de 
duas horas, mas como foi 
visitar minha irmã, perdeu 
a conexão e somente pôde 
continuar a viagem no ou-
tro dia, chegando com um 
dia de atraso no encontro.

Dom Luciano poderia 
ter apenas rezado pela mi-
nha irmã, mas ele foi além. 
Tenho certeza que foi o seu 
grande amor aos pobres e 
enfermos, à exemplo de Je-
sus, que o motivou a isso. 
Esse exemplo é o grande 
desa� o dos santos que nos 
estimula a não darmos 
muitas desculpas para fazer 
o bem”. 

Padre Darci Fernandes 
Leão, 

pároco da Paróquia 
Bom Jesus do Monte, em 

Furquim (MG)


