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BRUNA SUDÁRIO

Durante o mês de outubro, a Igreja no Brasil celebra o Mês Missionário, um
convite para refletirmos sobre a verdadeira missão de cada um de nós: a Palavra e
os ensinamentos de Jesus Cristo. (Página 5)
p. 4 e 5
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Neste mês de outubro, mês missionário, o Jornal Pastoral nos recorda como o compromisso do
anúncio da boa nova compete a toda a Igreja, que
é “missionária por sua própria natureza” (Ad Gentes, 2). Convida-nos a renovar o compromisso de
dar às atividades pastorais um ímpeto missionário
mais amplo. Assim, tornamo-nos promotores da
novidade de vida, feita de relacionamentos autênticos, em comunidades fundadas no Evangelho.
Num tempo que se experimenta cada vez mais formas preocupantes de solidão e indiferença, os cristãos devem aprender a oferecer sinais de esperança
e a tornarem-se irmãos, cultivando os grandes ideais que transformam a história e, sem falsas ilusões
nem medos, mas decididamente, comprometer-se
para fazer com que a Igreja seja a casa de todos.
Outubro de 2021 também marca na Igreja, sobre a luz de Deus que reluz em Francisco, o Santo
Padre abriu o Sínodo sobre a sinodalidade convocando-nos para "que possamos ser peregrinos
apaixonados pelo Evangelho, abertos às surpresas
do Espírito". A Arquidiocese de Mariana se coloca neste caminho de comunhão com toda a Igreja
para encontrar, ouvir e discernir. "O encontro e a
escuta recíproca não são algo que termina em si
mesmo, que deixa as coisas como estão. Pelo contrário, quando entramos em diálogo, iniciamos o
debate e a viagem e, no final, não somos os mesmos
de antes, nós mudamos", afirmou o Papa.
A obra de evangelização encontra obstáculos
não só exteriormente, mas dentro da própria comunidade eclesial. Às vezes são frágeis o fervor, a
alegria, a coragem, a esperança no ato de anunciar a
todos a Mensagem de Cristo para ajudar os homens
de nosso tempo a encontrá-Lo. A Eucaristia não é
só fonte e ápice da vida da Igreja, mas também da
sua missão: “Uma Igreja autenticamente eucarística
é uma Igreja missionária... Não podemos reservar
para nós o amor que celebramos neste sacramento: por sua natureza, pede para ser comunicado a
todos. Aquilo de que o mundo tem necessidade é
do amor de Deus, é de encontrar Cristo e acreditar
n’Ele” (Sacramentum Caritatis, 84).
Toda comunidade é “adulta” quando professa a
fé, celebra-a com alegria na liturgia, vive a caridade
e anuncia sem cessar a Palavra de Deus, saindo do
próprio recinto para levá-la também às “periferias”,
a Igreja entenderá Deus quando entender a voz
dos pequenos! A missionariedade da Igreja não é
proselitismo, mas testemunho de vida que ilumina
o caminho, que leva esperança e amor, “no qual o
Evangelho é fermento de liberdade e de progresso,
fonte de fraternidade, de humildade e de paz” (AG,
8). A Igreja não é uma organização assistencial,
mas é comunidade de pessoas, animadas pela ação
do Espírito Santo, vive a maravilha do encontro
com Jesus Cristo e deseja partilhar essa experiência
de profunda alegria.
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Visão pastoral
Realização da 28a Assembleia
Arquidiocesana de Pastoral
Pe. Edmar José da Silva

Coordenador Arquidiocesano de Pastoral
Pároco da Paróquia Nossa Senhora da
Conceição, em Ouro Preto, MG

Na última reunião do Conselho Arquidiocesano de Pastoral (CAP), acontecida no dia 25 de setembro, houve
uma longa e frutuosa discussão sobre a
viabilidade ou não da realização da 28ª
Assembleia Arquidiocesana de Pastoral
ainda este ano, dentro do contexto da
pandemia. O Conselho optou pela realização da Assembleia de forma híbrida
em duas datas: na manhã do dia 11 de
dezembro (on-line) e ao longo do dia 17
de dezembro (presencial). Os argumentos apresentados para a realização da Assembleia ainda este ano foram:
1. A Assembleia Arquidiocesana de
Pastoral oferece subsídio e prioridades
para as assembleias nos demais níveis (regionais e paroquiais). Adiar a Assembleia
Arquidiocesana é impedir que as demais
assembleias aconteçam ou sejam realizadas de modo desvinculado das prioridades arquidiocesanas de pastorais;
2. Devemos começar a retomar o ritmo pastoral e a Assembleia Arquidioce-

sana nos coloca nesta dinâmica de continuidade;
3. O novo Projeto Arquidiocesano de
Evangelização (PAE) está baseado nos
quatro pilares das Diretrizes Gerais da
Ação Evangelizadora no Brasil que vigorarão até 2023. Se não for aprovado o
documento este ano, ele sairá muito defasado e com pouco tempo de vigência.
Após a decisão sobre a realização da
28ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, foi confiado à equipe de Coordenação Arquidiocesana de Pastoral o encaminhamento das questões referentes ao
local mais adequado e seguro para a realização da mesma, bem como a definição
do número de participantes e da pauta
do evento. Tendo em vista a Assembleia,
a equipe responsável pela confecção do
PAE se reunirá durante os meses de outubro e novembro para elaborar a versão
final do Projeto, assimilando as diversas
contribuições advindas das paróquias e
foranias da Arquidiocese. Desde já, pedimos a oração de todos para o bom êxito
deste evento eclesial de grande importância para a nossa Igreja particular.

Opinião
Missão é mudança de paradigma
Pe. Luiz Faustino dos Santos

Granada

Disse Jesus que “os que pertencem a
este mundo são mais espertos, com a sua
gente, do que aqueles que pertencem à
luz” (Lc 16,8). Nós nos consideramos espíritos da luz, seguidores de Jesus. O Documento de Aparecida (DAp) faz 14 anos
e poucos o conhecem.
Quais passos nossa paróquia deu nestes últimos 14 anos? O Documento de
Aparecida (DAp) propõe um projeto que
“torna possível a pastoral orgânica, capaz de dar resposta aos novos desafios”
(DAp, n. 169). A paróquia deve ser uma
comunidade de comunidades, “células
vivas da Igreja”, “chamadas a serem casas e escolas de comunhão”, “espaços de
iniciação cristã, da educação e celebração da fé, abertas às diversidades de carismas, serviços e ministérios, organizadas de modo comunitário e responsável”
(DAp 170, 542).
“As Comunidades Eclesiais de Base
têm sido escolas que têm ajudado a formar cristãos comprometidos com sua
fé, discípulos missionários do Senhor”
(DAp 178). Sempre foram “comunidades missionárias” (Diretrizes Gerais da
CNBB para 2019-2023, n. 7). Abandonamos o primeiro amor (cf. Ap 2,4), “para
nos converter em uma Igreja cheia de

ímpeto e audácia evangelizadora, temos
que ser de novo evangelizados e fiéis discípulos” (DAp 149).
Segundo o Documento de Aparecida,
as “estruturas caducas” atrasam a concretização do reino da justiça, da igualdade e
da paz. O povo pergunta: “quais são essas
estruturas caducas?”. Convém fazer uma
análise das nossas estruturas paroquiais.
Faça uma revisão da ação pastoral de sua
paróquia, de sua comunidade e tire as
conclusões. Sua comunidade é organizada? (cf. Ef 4,11-16) É missionária? (cf.
At 1,8; Mt 28,19-20; Mc 16,15-16) Como
vão a catequese, os grupos de reflexão e
a liturgia? Os pais que batizam os filhos
são verdadeiros cristãos? Os homens e
mulheres que rezam o terço lutam por
uma sociedade justa, por uma política
que gera vida, por uma economia humana, por uma sociedade igualitária e pelo
respeito à “casa comum”?
O Papa e os Bispos, através dos documentos publicados, apontam para uma
Igreja descentralizada, servidora e missionária. Nossa comunidade é assim?
Ou está presa ao templo (sacramentalização), centralizada no padre (clericalismo) e mais preocupada com estética
(triunfalismo)? Missão é mudança de
paradigma!
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A missão do bispo na Igreja

Pascom Diocesana de União da Vitória

Durante o mês de outubro, a Igreja no Brasil vivencia a Campanha Missionária, um chamado a refletir sobre a missão de cada um a serviço do Reino
de Deus. Por essa razão, o Jornal Pastoral conversou com Dom Walter Jorge
Pinto, Bispo da Diocese de União da Vitória (PR), sobre a missão e o serviço
do bispo na Igreja. Filho desta Igreja Particular, exerceu em nossa Arquidiocese o ministério presbiteral em Viçosa, Pedra do Anta e Barbacena.

Jornal Pastoral: Em
30 de março deste ano,
o senhor completou dois
anos de ordenação episcopal. Como tem experimentado essa missão que
lhe foi confiada?
Dom Walter: Com um
misto de alegria e de permanente desafio. Alegria
pelo fato de ter sido chamado por Jesus, por meio
da sua Igreja, a participar
de uma forma ainda mais
plena da sua missão, algo
que, tenho clareza, não
decorre dos méritos que
possa ter, mas da gratuidade do mistério que
envolve todo chamado:
“chamou a si aqueles que
ele quis” (Mc 3,13).
Por outro lado, como
desafio, pois a missão de
um bispo ultrapassa as
capacidades meramente
humanas, nos levando a
viver sempre mais a confiança na graça de Deus.
Tem sido uma experiência
de contínua conversão,
pois é permanente o convite a ir para águas mais
profundas com Jesus.
Embora
experimentando os limites impostos pela atual pandemia
da Covid-19, partilho a
alegria de ir conhecendo
sempre mais esta missão
e a nova realidade à qual
ela me trouxe. Temos na
Diocese de União da Vitória 25 paróquias e já tive
a oportunidade de visitar
todas algumas vezes, o
que me faz muito bem.
O contato com os padres e diáconos permanentes por meio dessas
visitas e das diversas reuniões e encontros; o constante contato com os seminaristas, aos quais pro-

curo dar especial atenção
em vistas a uma formação
mais acompanhada; as religiosas, que aos poucos
vou conhecendo melhor,
são também ricas oportunidades da missão episcopal desses dois anos e
meio. Também o trabalho
com os leigos e leigas nas
diversas frentes da evangelização é causa de alegria,
sobretudo quando percebo
que vão abraçando com
entusiasmo as propostas
do nosso Plano da Ação
Evangelizadora.
Indo além da diocese,
é muito gratificante o relacionamento com os outros bispos do Paraná, por
meio do Regional Sul 2 da
CNBB, o conhecimento da
riqueza cultural presente
em nossa Diocese e o meu
crescente encantamento
com a beleza natural desta
região do Paraná.
Jornal Pastoral: “Por
Jesus e pelo Evangelho”
foi o lema episcopal escolhido pelo senhor. Como
esse lema lhe inspira em
sua missão?
Dom Walter: Jesus afirma que “quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a
sua vida por causa de mim
e do evangelho, esse vai
salvá-la” (Mc 35,8). Desde
a primeira vez que li esse
versículo senti que Deus
estava me falando pessoalmente, chamando-me a
gastar toda a minha vida
por causa de Jesus e do
evangelho, num contínuo
exercício de sair de mim
mesmo em direção ao servir com a minha vida.
Quando ainda era adolescente, sempre me acompanhava uma inquietude

em relação às dores das
pessoas e do mundo. Nutria verdadeira admiração
pelos homens e mulheres
que doavam a sua vida
em favor de causas humanitárias, especialmente
nas lutas pela superação
das fontes de opressão
dos mais pobres pela via
da política engajada. Porém, ao conhecer melhor
a pessoa de Jesus e o seu
Evangelho nos tempos da
universidade, percebi que
a resposta não estava nos
modelos propostos pelos
meus antigos heróis, mas
em Cristo, e era com ele
e com a sua proposta, o
Reino de Deus, que valia
a pena gastar a vida. Não
era nem vivendo para
mim mesmo por meio dos
meus antigos projetos e
nem gastando a vida com
projetos libertários apenas humanos, mas gastando-a por Jesus e pelo
Evangelho.
Assim, este fio condutor tem me norteado e estimulado, especialmente,
quando sinto que os desafios são muito exigentes e
que nem sempre parecem
ser respondidos a contento. Sinto que Deus não espera tanto resultados, mas
entrega de vida e que assim, mesmo as aparentes
perdas, com ele se transformam em vida que se
encontra, que se salva.
Jornal Pastoral: Pouco
antes de completar um
ano na Diocese de União
da Vitória, a Organização Mundial da Saúde
decretou a pandemia.
Quais os desafios enfrentados nesse período?
Dom Walter: Acredito
que todos temos experimentado desafios comuns
a toda a humanidade em
relação à pandemia, como
a dor pela morte de tanta
gente; também as restrições que causaram grandes dificuldades em todas
as áreas da vida, inclusive
na religiosa, como a presença nas missas, o adia-

mento de tantas coisas
importantes no âmbito
pastoral, a sustentação
econômica das paróquias
e das dioceses e, sobretudo, a dificuldade gerada
aos mais pobres, cujo empobrecimento se tornou
ainda mais acentuado.
Tive que adaptar a missão a toda esta realidade
inusitada e extremamente
desafiadora. Isto, somado
ao fato de conhecer ainda
muito pouco a diocese e
estarmos apenas iniciando algumas atividades
que havíamos planejado,
tornou o quadro mais
complexo. Além das perdas da vida de leigos e leigas, tivemos também duas
perdas por Covid-19 no
nosso clero.
Apesar de tudo, realizamos muitos progressos
nesse tempo, promovendo
ações solidárias, crescendo na valorização da fraternidade, bem como na
evangelização por meio
das mídias digitais, entre
outras conquistas. Como
particularidade da nossa diocese, ressalto duas
importantes conquistas:
elaborar o primeiro Plano
de Pastoral da nossa Ação
Evangelizadora e a criação da Cáritas diocesana,
que já tem realizado importantes ações.
Jornal Pastoral: No
território da Diocese de
União da Vitória há também a presença da Igreja
Católica de Rito Ucraniano. Como é a convivência e o diálogo com as
igrejas e os fiéis que seguem esse rito?
Dom Walter: Nossa
Diocese, assim como outras regiões do Paraná,
possui uma grande diversidade étnica, tendo
recebido grandes levas de
imigrantes, entre os quais
se destacam os poloneses
e os ucranianos. Também
vieram para cá muitos italianos e alemães e, com
estes últimos, a presença
da Igreja Luterana.

É frutuoso o relacionamento ecumênico com
a Igreja Luterana, o qual
propicia várias ações conjuntas e apoio mútuo.
Quanto à Igreja Católica
Ucraniana, que segue o
Rito Bizantino Ucraniano, é importante esclarecer que se trata da mesma
Igreja Católica ligada à
Santa Sé, diferindo apenas
pelo modo de celebrar a
liturgia, o que, em grande
parte, é realizado ainda
em língua ucraniana. Sendo assim, há um grande
intercâmbio entre nós, católicos do Rito Latino e os
católicos do Rito Ucraniano. Para a boa convivência, é necessário o respeito às orientações para os
cristãos de cada rito dadas pelo Direito Canônico
próprio, bem como pelas
orientações pastorais próprias.
Além disso, destaco o
grande zelo pela liturgia,
a beleza dos templos, a
presença das congregações femininas e o esforço
pela preservação da língua ucraniana Ainda, o
fato da convivência entre
os diferentes ritos gerar a
possibilidade do enriquecimento mútuo, ajudando
a todos a perceber quão
rica é a tradição litúrgica
católica.
Gostaria de agradecer
a oportunidade dada
pelo Jornal Pastoral, que
me permitiu levar um
pouco da nossa Igreja
Particular de União da
Vitória e da missão que
nela o Senhor me chamou
a exercer, a tanta gente a
quem quero bem e que
faz parte irrenunciável da
minha história. Rogo a
Deus que abençoe a Dom
Airton, Arcebispo desta Igreja Particular, bem
como a todo o seu clero
e a multidão dos muitos
leigos e leigas que contribuem para que a história
tão bela da evangelização
continue a acontecer nestas terras.
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Perdão: dom e sacramento
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O sacramento da conversão, da penitência, da confissão, do perdão ou da reconciliação pode ser chamado de diversas formas, pois
realiza o apelo de Cristo à conversão, consagra uma iniciativa de
arrependimento do pecador, reconhecida através da confissão ao
sacerdote, concede ao penitente o perdão e a paz de Deus por meio
da absolvição sacramental e dá ao pecador o amor reconciliador do
Pai1.
O perdão é um tema frequentemente abordado pelo cristianismo2. Cristo, o verbo encarnado, é o cordeiro que tira o pecado do
mundo (Jo 1, 29), reconciliando e restaurando a íntima relação do
homem com Deus. Por sua morte e ressurreição, Cristo vence o pecado e, consequentemente, a morte.
Nós, enquanto Povo de Deus, buscamos o seu perdão, pois cremos na remissão dos pecados, conforme rezamos na profissão de
fé. Sabemos que somente Deus tem o poder de perdoar os pecados
da humanidade (cf. Mc 2, 7). Entretanto, não por uma conquista,
mas como dom, Cristo, que exerce o poder divino (cf. Mc 2, 10-11),
concede à Igreja, por meio de seus apóstolos, a missão de perdoar
os pecados: “àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados; e, àqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos” (Jo 20, 23).
Ao conceder tal autoridade à Igreja, Cristo fez do seu corpo místico um eterno sinal (sacramento) e instrumento do perdão e da
reconciliação33. A reconciliação com a Igreja torna-se, portanto, inseparável da reconciliação com Deus. “Aqueles que se aproximam
do sacramento da Penitência, obtêm da misericórdia de Deus o perdão da ofensa a Ele feita e ao mesmo tempo reconciliam-se com a
Igreja, que tinham ferido com o seu pecado, a qual trabalha pela sua
conversão”4.
Por meio do sacramento da Reconciliação somos restituídos e
abraçados pelo Pai, que se move de íntima compaixão e corre ao
encontro de seu filho perdido (cf. Lc 15, 20). O Papa Francisco nos
recorda, por meio das palavras de Santo Agostinho, que este sacramento é, portanto, um encontro do miserável pecador com a misericórdia de Deus. A misericórdia é um ato de gratuidade. É a “ação
concreta do amor que, perdoando, transforma e muda a vida”5.
O perdão que nos é concedido é o sinal visível do amor de Deus.
Não há transgressão colocada diante da misericórdia divina que
possa ficar de fora do abraço de seu perdão, pois somos perdoados
pela bondade de Deus e não pelos nossos méritos pessoais. Ao receber o perdão por nossas falhas somos também chamados a perdoar nossos irmãos “vai reconciliar-te primeiro com teu irmão” (Mt,
5,24), “Perdoai-nos os nossos pecados, assim como perdoamos a
quem nos tem ofendido” (Lc 11, 4), pois o perdão livre e sincero
reflete a imensidão do perdão divino. O sacramento da confissão
faz sentido quando buscamos também a reconciliação com nossos
irmãos. Se não perdoamos, frustramos o compromisso assumido
pela misericórdia.
Por fim, a todos os que buscam, de coração contrito, o sacramento da Reconciliação é dado o perdão. Buscai, portanto, reconciliar-vos com o Pai, por meio da Igreja, pois Cristo nos convida à conversão: “O tempo já se completou e o Reino de Deus está próximo.
Convertei-vos e crede no Evangelho!” (Mc 1, 15).
1 Catecismo Da Igreja Católica, 1423-1424
2 Carta enc. Fratelli Tutti, 236-237; 250
3 Catecismo Da Igreja Católica, 1441-1442
4 II Concílio do Vaticano, Const. dogm. Lumen Gentium, 11
5 Carta Apostólica Misericórdia et Misera, 1-8

XXX DOMINGO DO TEMPO COMUM
Mc 10,46-5
A primeira leitura afirma que, mesmo nos momentos mais dramáticos da caminhada
histórica de Israel, quando o povo parecia privado definitivamente de luz e de liberdade,
Deus estava lá, preocupando-se em conduzi-lo pela mão, com amor de pai, ao encontro
da liberdade e da vida plena. A segunda leitura apresenta Jesus como o sumo-sacerdote
que o Pai chamou e enviou ao mundo a fim de conduzir os homens à comunhão com
Deus. No Evangelho, Marcos propõe-nos o caminho de Deus para libertar o homem das trevas e para
fazê-lo nascer para a luz. Como Bartimeu, somos
convidados a acolher a proposta que Jesus lhes veio
trazer, a deixar decididamente a vida velha e a seguir
Jesus no caminho do amor e do dom da vida.
Sentido litúrgico
A liturgia deste domingo enfatiza a presença de
um Deus libertador no meio de seu povo, recuperando vidas, Ele liberta, se compadece das pessoas, apesar de seus pecados (2ªL); liberta da escravidão(1ªL) e
cura das cegueiras (Ev).
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XXXI DOMINGO DO TEMPO COMUM
MC 12,28-34
A primeira leitura apresenta-nos a solene proclamação de fé que todo o israelita devia
fazer diariamente. É uma afirmação da unicidade de Deus e um convite a amar a Deus
com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. O Evangelho diz-nos, de forma clara e inquestionável, que toda a experiência de fé do discípulo de Jesus se resume no
amor – a Deus e aos irmãos. Os dois mandamentos não podem separar-se: “amar a Deus”
é cumprir a sua vontade e estabelecer com os irmãos relações de amor, de solidariedade,
de partilha, de serviço, até ao dom total da vida. A segunda leitura apresenta-nos Jesus
Cristo como o sumo-sacerdote que veio ao mundo para cumprir o projeto salvador do
Pai e para oferecer a sua vida em doação de amor aos homens.
Sentido litúrgico
A liturgia do 31° Domingo do Tempo Comum diz-nos que o amor está no centro da experiência cristã. O caminho da fé que, dia a dia, somos convidados a percorrer, resume-se no amor
a Deus e aos irmãos – duas vertentes que não se
excluem, antes se complementam mutuamente.

Fabício Lopes

Victor José Brás de Souza
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Reprodução do Facebook IAM Piranga

Desde 1972, a Igreja
no Brasil dedica o mês de
outubro à missão. Neste
ano, o tema que ilumina
a Campanha e o Mês Missionário é “Jesus Cristo
é missão” e o lema “Não
podemos deixar de falar
sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20).
Segundo o assessor da
Dimensão Missionária da
Arquidiocese de Mariana,
padre João Paulo Silva, o
objetivo principal do tema
é tornar o próprio Jesus
mais conhecido para, assim, torná-lo mais amado.
“Trazendo para os nossos
dias, o grande desafio nosso é fazer a experiência de
sua presença entre nós
mesmo em pleno tempo
de pandemia e torná-lo
sempre vivo em meio a
uma realidade marcada
pela triste situação tantas
pessoas que morreram e
ainda morrem em consequência desta terrível
doença”, explica.
Em sua mensagem
para o Dia Mundial das
Missões de 2021, o Papa
Francisco, ao chamar a
atenção para o contexto
atual vivido pela sociedade devido à pandemia,
destaca que “há urgente
necessidade de missionários de esperança que, ungidos pelo Senhor, sejam
capazes de lembrar profeticamente que ninguém
se salva sozinho”. Nesse
sentido, para o padre João
Paulo, “a nossa missão é
de modo especial o cuidado com a vida que encontra-se ameaçada devido
ao crescente desemprego,

à alta dos alimentos e à
vulnerabilidade das políticas públicas”.
“Como cristãos, devemos arregaçar as mangas
e redobrarmos de coragem para enxergarmos as
necessidades dos irmãos
e irmãs e nos colocarmos
a serviço, vencendo o comodismo e a autorreferencialidade, como verdadeiros instrumentos de
Deus que vão às periferias
sociais e existenciais para
assim darmos nossa contribuição na superação de
toda essa triste realidade”,
enfatiza o presbítero.
Atuação missionária
da Arquidiocese de Mariana
De acordo com o padre
João Paulo, para além de
um organismo de atuação,
a Dimensão Missionária perpassa toda a organização da Igreja, assim
como na Arquidiocese de
Mariana, uma vez que ela
está organizada como um
conjunto de paróquias
que são verdadeiras redes
de comunidades. “Nelas
o trabalho de colaboração faz da Igreja um corpo vivo atento às tantas
necessidades espalhadas
pelos rincões de nosso território”, enfatiza.
Dentre a atuação missionária da Arquidiocese
de Mariana, o assessor da
Dimensão
Missionária
destaca o trabalho realizado além das fronteiras,
a atuação da Infância e
Adolescência Missionária
(IAM), a Juventude Missionária, o Conselho Mis-

Reprodução do Facebook IAM Piranga

“Jesus Cristo é missão”

sionário de Seminaristas
da Arquidiocese de Mariana (Comise), a atuação
dos Vicentinos, dos movimentos eclesiais e das Pastorais Sociais. “Tudo isso
faz de nossa Arquidiocese uma Igreja discípula e
missionária”, ressalta padre João Paulo.
Infância e Adolescência Missionária (IAM)
Fundada em 19 de
maio de 1843, na França, uma expressão bonita
da IAM no território da
Arquidiocese de Mariana acontece na Paróquia
Nossa Senhora da Conceição, em Piranga (MG), na
Região Mariana Centro.
Presença marcante na paróquia, durante esse mês
missionário, entre as atividades desenvolvidas pelas crianças e adolescentes
estão o Tríduo celebrativo
a Santa Terezinha do Menino Jesus, Padroeira das
Missões e da IAM, e a novena missionária.
Para a integrante Bruna
Cardoso Alfenas Coelho,
15 anos, ser missionária
“é rezar todos os dias por
todas as crianças e adolescentes do mundo inteiro;
é repartir os nossos bens
com os que não têm; é tornar Jesus e Nossa Senhora
conhecidos e amados; é
louvar e agradecer a Deus
por tudo o que Ele nos dá;
é seguir os passos de Jesus
Cristo”. Ela ainda conta
que, por conta da pandemia, os encontros da
IAM precisaram ser realizados on-line, mas sem
perder o dinamismo e os

momentos de oração, música e aprendizado sobre a
vida cristã. “Eu sou muito
grata a Clélia Fernandes,
coordenadora da IAM de
Piranga, por proporcionar uma vida missionária maravilhosa. Sem ela,
nada disso seria possível.
Gratidão também a todas
as crianças e adolescentes
que fizeram e que fazem
parte. De todas as crianças
e adolescentes do mundo,
sempre amigos!”, destaca.
Missão além fronteiras
Atualmente, por meio
do projeto Igrejas Irmãs,
quatro sacerdotes do Clero Marianense estão em
missão além fronteiras:
Alex Martins de Freitas e
José Geraldo da Silva, mais
conhecido como padre Juquinha, na Arquidiocese
de Porto Velho, em Rondônia; padre José Geraldo
Magela Vidal na Diocese
do Xingu-Altamira, no
Pará, e padre João Batista
Barbosa na Diocese de Almenara, em Minas Gerais.
Além disso, o padre Anderson Eduardo de Paiva,
que retornou da missão
em Porto Velho neste ano,
permanece colaborando
com a Arquidiocese de
Porto Velho, prestando
serviços on-line, como o
responsável pelo Tribunal
Eclesiástico
“Aceitar o chamado à
missão além fronteiras
é deixar ecoar no coração esse mandato de Jesus”, afirma padre Alex,
que desde 27 de julho de
2021 está em Porto Velho.
“Quando recebi o chama-

do para a missão na Arquidiocese de Porto Velho, eu estava aberto para
o novo de Deus na minha
vida. Acolhi o convite da
Igreja como chamado do
próprio Jesus me pedindo
para avançar para águas
mais profundas”, conta.
De acordo com ele,
durante esse processo,
passou por situações de
medos e incertezas. “Comigo não foi diferente. Me
distanciar dos vínculos
afetivos da minha família,
dos irmãos presbíteros da
Arquidiocese de Mariana,
das amizades estabelecidas nas paróquias em que
exerci meu ministério e
entrar numa realidade totalmente nova para mim
não foi uma decisão fácil
de se tomar. Todavia, eu
disse: ‘eis me aqui, envia-me Senhor’”, pontua.
Próximo a completar
três meses na Arquidiocese de Porto Velho, após
um mês colaborando na
catedral e conhecendo algumas paróquias numa
missão itinerante com o
Arcebispo Metropolitano
de Porto Velho, Dom Roque Paloschi, atualmente,
padre Alex é vigário paroquial da Paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora
em Alto Paraíso e pároco
da Paróquia de São Roque.
“A missão faz parte do
nosso ser Igreja. Jesus é
missão, a Igreja é missão.
Nosso Senhor Jesus disse
aos seus discípulos: ‘Ide
por todo mundo e fazei
discípulos meus todos
os povos’”, finaliza padre
Alex.
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A saúde mental do Padre

Giro de Notícias

Seminário São José

Pe. José Carlos dos Santos

Reprodução

Os seminaristas da etapa da Configuração (período
dos estudos teológicos) reuniram-se, no dia 29 de setembro, para refletir sobre o celibato na vida presbiteral. O encontro foi realizado na casa da Teologia e
ministrado pelo padre Luiz Faustino, pároco da Paróquia Santo Antônio, em Granada, distrito de Abre
Campo (MG).

Equipe de Animação Juvenil

O Clero Marianense participou no dia 30 de setembro
de uma Manhã de Espiritualidade para refletir sobre
o tema “A Palavra de Deus na vida e no ministério
pastoral de cada um de nós”. O encontro foi realizado
de forma virtual e teve a assessoria do Vigário Geral
para o Clero, Monsenhor Danival Milagres Coelho.

Reprodução

2

A Arquidiocese de Mariana, por meio da Equipe de
Animação Juvenil, realizou entre os dias 15 de setembro e 10 de outubro a campanha “SOS: Juventudes pelo Haiti”. A iniciativa, que surgiu como gesto
concreto do bate-papo das juventudes com Dom Airton, ocorrido em agosto, arrecadou R$ 10.270,00 que
serão enviados ao Haiti através da Cáritas Nacional.

Aconteceu no dia 17 de outubro, a abertura oficial
da fase diocesana da 16ª Assembleia Geral Ordinária
do Sínodo dos Bispos. A abertura na Arquidiocese de
Mariana foi marcada por missa presidida por Dom
Airton José dos Santos no Santuário de Nossa Senhora do Carmo, em Mariana (MG).

No intervalo de uma assessoria
para presbíteros, em que trabalhávamos o tema da saúde mental, um dos padres fez o seguinte
comentário: “É surpreendente a
visão que muitas pessoas têm do
padre. Uma senhora, na paróquia
em que trabalho, me perguntou
se padre também pega Covid-19.
Muitas pessoas não conseguem
entender que também os padres
estão sujeitos a desenvolver transtornos mentais, como a depressão
Rafael Holdefer Bohrer/Fotografia Religiosa ou ansiedade”. Recordo uma ocasião em que um senhor pediu informações sobre um padre. Respondi, sem dar detalhes, que ele
estava em tratamento de saúde. Como insistiu em saber o que o padre tinha, respondi que era um
tratamento contra um quadro de depressão. Surpreso, ele comentou que não sabia que os padres
sofriam “desse tipo de problema”.
Embora essa visão idealizada e distorcida do padre seja surpreendente, ela tem uma razão de ser.
Poucos serviços recebem preparação tão cuidadosa quanto o ministério sacerdotal. O adolescente
ou jovem é entregue à Igreja. A comunidade cristã recebe a notícia de que ele está no seminário,
preparando-se para ser padre. O conhecimento do que se passa nessa preparação é limitado, reduzindo-se a contatos esporádicos nas férias. Depois de muitos anos de um processo formativo, o jovem é ordenado presbítero. É comum que a imaginação complete a lacuna de informações fazendo
com que o padre continue sendo visto como alguém isento das fragilidades, sobretudo das que são
decorrentes dos transtornos mentais.
Infelizmente, a realidade é bem outra. É verdade que a formação para o sacerdócio é prolongada, cuidadosa e visa atingir a maturidade integral: física, espiritual e psíquica. Contudo, a natureza
humana não é transformada pelo processo e o padre permanece tão sujeito ao adoecimento quanto
às demais pessoas. Vivemos num período marcado por significativa elevação no índice de pessoas
acometidas de transtornos mentais. Não é de se esperar que o padre seja exceção. Em sua personalidade estarão presentes as marcas do tempo em que vive, com suas riquezas e fragilidades. Neste
contexto é necessário mencionar o suicídio, que acontece em índices muito preocupantes. Segundo
dados de 2019 da Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 700 mil pessoas morrem por
suicídio anualmente. No Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria11, ocorreram
13.467 suicídios em 2019, aproximadamente 38 por dia. O suicídio está ligado ao sofrimento, físico
e principalmente psíquico, que se torna prolongado e insuportável, diante do qual a pessoa se sente
desamparada e sem esperança. O autoextermínio não significa que a pessoa prefere a morte. É uma
medida extrema objetivando parar de sofrer. Em 95% dos casos o suicida preenche os critérios para
algum transtorno mental, e os transtornos depressivos estão presentes em 80% dos casos. A situação
se agrava se houver dependência de álcool ou uso de drogas.
E o que dizer quanto ao suicídio de padres? O suicídio é consequência, na maioria das vezes, do
sofrimento provocado por transtornos mentais, aos quais os padres estão igualmente sujeitos. Ocorreram numerosos casos nos últimos anos. Se não houver significativa melhora nos cuidados voltados para o sofrimento psíquico, infelizmente a tendência é que casos assim continuem acontecendo.
É desafiante o tema do cuidado, sobretudo para um ministro ordenado. Suas atitudes sofrerão
forte alteração e influência dos transtornos mentais, sendo visíveis os diferentes e acentuados tipos
de “desequilíbrios” já que, nestes casos, a capacidade de controle, de “corrigir os erros”, será muito
frágil ou inexistente. Além da indispensável ação da graça de Deus, será necessário um percurso
terapêutico prolongado, cujo êxito é incerto. Para os ministros ordenados, há um agravante: desde
o ingresso no seminário, preparamo-nos técnica e psicologicamente para cuidar das pessoas, mas,
em geral, temos dificuldade de reconhecer e aceitar nossas fragilidades, especialmente aquelas de
natureza psicológica.
Outra questão é a escassez de recursos e estruturas para o cuidado dos ministros ordenados que
se fragilizam psicologicamente. O agravante é que a face visível da patologia poderá ser um quadro
de comportamento extremamente desequilibrado, com apego ao poder, desequilíbrio afetivo e sexual, alcoolismo, etc. Não é fácil discernir o cuidado a ser oferecido.
Então, o que fazer nestas situações? Cabe à Igreja zelar para que os seus ministros gozem de
satisfatória saúde mental. É necessário investir em pessoas e recursos, e preparar estruturas. Não é
suficiente cuidar de quem está doente. É necessário cuidar de quem está saudável, preventivamente,
de modo a evitar a fragilização e o adoecimento. A comunidade cristã ocupa um espaço de grande
importância, por ser onde os ministros vivem e exercem o serviço ministerial. Enquanto o evangelho acentua o cuidado do pastor para com as ovelhas, há situações em que as ovelhas nos edificam
pelo testemunho de amor, compreensão e cuidado para com os pastores que se encontram feridos
física ou psicologicamente.
1 https://www.cnbb.org.br/a-respeito-do-suicidio/
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O SUICÍDIO COMO DESAFIO
PASTORAL
Mons. Luiz Antônio R. Costa
Vigário Geral e Pároco da Paróquia
São Gonçalo do Amarante,
em Catas Altas da Noruega, MG

Uma das realidades mais chocantes da atualidade é o avanço
crescente dos suicídios. Anualmente, em torno de 800 mil pessoas
dão fim à própria vida. Um número muito maior tenta o suicídio. O
suicídio pode ocorrer em qualquer
faixa etária, mas é a segunda principal causa de morte entre jovens
de 15 a 30 anos em todo o mundo.
Por trás de cada suicídio há sempre uma triste história. É uma tragédia que afeta não só o indivíduo,
mas atinge a sua família e comunidade. Os efeitos traumáticos do
autoextermínio prolongam-se de
forma duradoura na vida dos que
permanecem. Cada suicídio afeta
profundamente famílias, grupos,
comunidades e impacta na sociedade inteira. Estamos diante de um
grave problema de saúde pública
com graves repercussões pastorais.
Urge a promoção de práticas preventivas e o estabelecimento de estratégias porque muitos suicídios
podem ser evitados.
Gonzalo Ramírez, psiquiatra
especializado nessa temática, afirma que o ato de tirar a própria
vida acontece como resultado de
profundos e dramáticos conflitos
internos. Fatores de risco que agravam este cenário são os quadros de
depressão, transtorno bipolar, abu-

so de substâncias tóxicas, traumas
emocionais e patologias psíquicas
não tratadas devidamente. Pesquisadores constataram que o comportamento suicida possui três
fases: pensamentos suicidas, tentativas de suicídio e consumação do
ato. Em geral, o potencial suicida
acredita que não existe mais nenhuma solução viável para os problemas que o afligem. O seu comportamento dá certos sinais de um
desequilíbrio emocional que pode
passar despercebido por familiares
e amigos.
Prossegue o mencionado especialista afirmando que a depressão
é uma das principais causas de suicídio pois nela os sentimentos de
solidão e tristeza são mais intensos, assim como a sensação de que
tais sentimentos não têm solução,
o que aumenta a probabilidade da
pessoa considerar o suicídio como
a única forma de acabar com o
sofrimento. Problemas familiares
como perda dos pais, separação,
frequentes brigas e discussões, não
ter espaço dentro de casa para expressar suas emoções ou não se
sentir amado e compreendido num
relacionamento são fatores que aumentam a angústia, o que pode levar a pessoa a pensar em suicídio.
O alcoolismo e o uso de drogas
também favorecem o suicídio porque, na maioria dos casos, o abuso
dessas substâncias acontece como
forma de "esquecer" os problemas,
principalmente diante da angústia

ou frustração. Além disso, a atuação dessas substâncias no sistema
nervoso modifica as funções cerebrais, o estado de consciência
e o pensamento, favorecendo as
ideias autodestrutivas.
O bullying acontece quando
outras pessoas difamam a imagem ou até agridem fisicamente
a vítima que se sente indefesa,
situação comum na infância e na
adolescência e atualmente classificada como crime. Assim, como
consequência do bullying, é possível que a pessoa se sinta ainda
mais angustiada e insegura, o
que também pode aumentar o
risco dos pensamentos suicidas.
Ter sido vítima de um abuso sexual ou violência são fatores que
também favorecem a inclinação
suicida. A pessoa sente-se encurralada pelos problemas e não
consegue lidar com a dor enfrentada diariamente. O diagnóstico
de alguma doença incurável ou
limitante apresenta-se como outra situação-limite que fragiliza o
indivíduo e o expõe à tentação da
autodestruição.
Aconselham os especialistas
que é importante ficar atento aos
sinais que uma pessoa emite, insinuando que está pensando em
suicidar-se. Mudanças repentinas
de humor, agressividade, depressão e o uso de frases que possam
sugerir o suicídio devem servir de
alerta. Importante ressaltar que
somente identificar os sinais não

é suficiente. É indispensável buscar
ajuda profissional e o acompanhamento terapêutico mais adequado.
Fortalecer o vínculo afetivo com a
família e os amigos, ter apoio psicológico, relações interpessoais
mais satisfatórias que forneçam a
experiência de apoio, melhoram
notavelmente o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas fragilizadas.
É meritório o trabalho do Centro de Valorização da Vida (CVV),
através do número 188 - disponível 24 horas por dia - cujo objetivo
é oferecer apoio emocional e prevenir o suicídio. No âmbito eclesial
encontramos iniciativas interessantes como a Pastoral da Escuta e
o apoio dos vários grupos de ajuda. Vem da França a experiência
frutuosa de uma igreja situada no
centro de Paris (Saint Nicholas du
Chardonnet) que oferece o serviço
diário de sacerdotes para o atendimento e aconselhamento dos que
necessitam. São impressionantes os
testemunhos oriundos desse serviço no que se refere ao acolhimento
e amparo de pessoas fragilizadas,
evitando numerosos casos de suicídio. Considerando que uma autêntica pastoral está no atuar para
“que todos tenham vida e vida em
abundância” (Jo 10,10), o suicídio
é um verdadeiro desafio pastoral
e a ação da Igreja pode colaborar
eficazmente para que milhares de
vidas não se percam.

Para Refletir
com seu grupo ou equipe pastoral

1 - A ocorrência crescente
de suicídios é um fenômeno
que também marca a sua
comunidade ou realidades
próximas?

Daniel Rocha/Pixabay

2 - As ações de prevenção
pedem um amplo engajamento social e a contribuição
da Igreja pode ser decisiva.
Que iniciativas podem ser
implantadas? O que já existe
e pode ser aperfeiçoado a fim
de que vidas sejam salvas?
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São José da Barra Longa:

280 anos de fé e resistência

Arquivo paroquial

Neste ano dedicado a São José, conheça a história da paróquia da cidade de Barra Longa (MG) que, em 04 de novembro,
celebra 280 anos de sua criação

foi justo, à altura dos grandes personagens da Bíblia, sabendo caminhar
com fé e cumprir bem sua missão
dada por Deus”, afirma o atual pároco, padre Thiago José Gomes.
Lembrando os episódios bíblicos
do nascimento de Jesus, quando José
tem que sair de sua terra e ir para o
recenseamento, e, posteriormente, a
fuga para o Egito, padre Thiago traça um paralelo com a própria história da paróquia. “Normalmente, na
época das Minas, São José era retratado com botas - assim como a imagem primitiva da paróquia. Seja por
aproximar-se dos que trabalhavam
e eram devotos ou para demonstrá-lo como peregrino, representação
que significa muito. Todos estamos
peregrinando neste mundo. A fé é
um caminho. Na verdade, o próprio
Jesus é o único caminho de salvação.
São José é figura do povo de Deus
que neste mundo peregrina para
amar e cuidar”, explica.

de Nossa Senhora da Conceição foi
completamente atingida e muitas
das imagens presentes no templo
foram encontradas em trilhas por
motociclistas. Até hoje, quem passa
próximo à construção, observa as
marcas deixadas pela lama nas paredes do templo histórico.
A Igreja Matriz de São José de
Botas, apesar de não ter sido tomada pela lama, também sofre com
as consequências. Desde 2019, se
encontra fechada, pois a sua estrutura foi comprometida devido aos
impactos causados pelas máquinas
utilizadas para retirar os rejeitos,
impossibilitando a realização das
celebrações no local. Segundo o
pároco, diante da questão judicial,
a arquidiocese e a paróquia estão
acompanhando e tomando as devidas providências para a solução do
problema. “Estamos, como São José,
desalojados. Mas não estamos abatidos na fé. Pelo contrário, queremos,
ao celebrar esses 280 anos, fazer,
como ele, tudo o que for necessário
para cuidar da vida e servir a Jesus”,
finaliza padre Thiago.

Resistência à lama
“Nossa paróquia se identifica
com seu padroeiro: pela profunda
fé, pela vontade de amar e cuidar,
[mas] também pelas tantas vezes
fomos desalojados e surpreendidos
por notícias e situações que nos deslocam. Há quase seis anos aconteceu o rompimento da barragem de
Fundão. De todo o percurso que a
lama percorreu, aqui foi o município territorialmente mais atingido,
pois desde a área rural até o núcleo
urbano que foi invadido”, relata padre Thiago.
Assim como as demais e cidades
atingidas, desde 05 de novembro de
2015, Barra Longa teve a sua história modificada e modos de viver
afetados devido ao rompimento da
barragem em Mariana (MG). “A

Pe. Thiago José Gome
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Quantas histórias cabem em 280
anos? Com origem remetente ao século XVIII, a Paróquia de São José,
no município de Barra Longa (MG),
traz consigo um legado de fé e esperança do povo barralonguense.
De acordo com a paroquiana
Laura Lanna, um dos primeiros povoadores da cidade foi Matias Barbosa da Silva. Ele estava seguindo o
Rio do Carmo quando chegou à região em busca de ouro. Às margens
do encontro dos Rios do Carmo
e Gualaxo, que ao se encontrarem
formam uma “barra longa”, ele construiu uma fazenda. No local, havia
uma ermida onde eram celebradas
as missas e administrados os sacramentos.
Conforme pelo Cônego Raimundo Trindade no livro “Monografia
da Paróquia de São José da Barra
Longa” (1962), a primeira capela
dedicada a São José, que posteriormente se tornou a Igreja Matriz, foi
erigida pelo devoto barralonguense
José Ferreira Torres. À época, pertencia à freguesia de Furquim, sendo desmembrada e elevada à paróquia em 1741 por Dom Frei João da
Cruz, então bispo da Diocese do Rio
de Janeiro e que as paróquias da província de Minas Gerais obedeciam.
Nesse contexto, a Paróquia de São
José da Barra Longa é a primeira da
Arquidiocese de Mariana, que também tem o esposo de Maria como
padroeiro, dedicada a São José.
“A devoção a São José está enraizada no povo que foi se desenvolvendo a partir de nossa Igreja Matriz
e se espalhando para todas as nossas
comunidades. Nossa história é de
um povo acolhedor e de profunda fé.
Uma fé que realmente nos faz vencer
os desafios da vida com um olhar
diferente. Talvez seja porque temos
São José como protetor: um homem
que enfrentou muitos desafios, mas

princípio, não nos assustamos, pois
não tínhamos a menor noção de que
estávamos abaixo da barragem de
Fundão”, conta a moradora Liliane
Alves Ferreira.
Naquele momento, foram muitas
as incertezas e desinformações que
causaram ainda mais angústias em
todos. “[Entretanto], o improvável
aconteceu. Na madrugada do referido dia, a lama invadiu quintais,
comércios, praças e casas, destruindo muros, trazendo muito pavor e
destruição, arrastando carros, caminhões, tanques de leite, árvores,
tubulações e tudo o que encontrava
pela frente”, recorda a moradora.
Próximo a completar seis anos, Liliane pontua que ainda hoje a população sofre com as consequências
da tragédia e o descaso por parte das
empresas responsáveis.
“Como José, o povo teve que colocar suas botas para salvar suas vidas. Como ele, teve que sair de suas
casas e ir sair para preservar a vida.
Infelizmente, até hoje a situação continua desafiadora”, destaca o atual
pároco da cidade. De acordo com
ele, no distrito de Gesteira, a Capela

