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Na busca constante para oferecer algo que seja 
prazeroso à leitura e que possibilite uma formação 
contínua para as nossas comunidades, o Jornal 
Pastoral desta última edição de 2021 nos apresen-
ta um caminho de fé e compromisso a ser seguido.

Unidos, como verdadeiros irmãos uns dos 
outros, crescemos no conhecimento sobre Jesus 
Cristo e sua Igreja.

Se fizermos uma retrospectiva de 2021, perce-
beremos que os assuntos pertinentes ganharam 
destaque nas pautas mensais do Jornal Pastoral. 
Vale ressaltar que todos os textos e artigos esti-
veram em pleno diálogo e comunhão com aquilo 
que estamos vivendo. Nossa história não pode ser 
esquecida, a formação bíblica - catequética deve 
ser sempre a nossa prioridade.

Já nos preparativos para o Sínodo 2023, Mon-
senhor Luiz Antônio Costa Reis nos apresenta, na 
página 7, uma abordagem sobre a sinodalidade, 
facilitando o nosso entendimento sobre este pro-
cesso e sobre a sua importância para toda a Igre-
ja: “A sinodalidade concretiza-se principalmente 
na atividade dos sínodos, assembleias e conselhos 
nos quais realiza-se o princípio da comunhão 
eclesial”.

Esta edição traz também uma apresentação 
sobre os fundamentos do dízimo, devolução es-
sencial para o processo de evangelização e para 
a manutenção e práticas cristãs de nossas paró-
quias. Quem nos ajuda a compreender um pouco 
melhor sobre esta temática é o padre José Afonso, 
assessor da Pastoral do Dízimo em nossa Arqui-
diocese.

Nossa matéria de capa traz um assunto de gran-
de relevância em meio a este tempo da pandemia: 
a caridade como um dom oferecido por Deus aos 
seus filhos e filhas. A reflexão é fruto de uma pes-
quisa realizada junto às paróquias da nossa Arqui-
diocese, que não se esqueceu da sua missão junto 
aos pobres neste tempo tão difícil. “O que ficou 
evidenciado é que a riqueza de ações caritativas na 
Arquidiocese é muito maior do que os dados re-
velados através da sondagem. Há realmente uma 
rede de solidariedade e partilha que abrange qua-
se a totalidade das paróquias".

Apesar dos desafios, temos ainda muito que 
agradecer a Deus pela sua bondade para com cada 
um de nós, mantendo-nos firmes na fé e propaga-
ção do seu Reino através deste veículo de comuni-
cação e formação.

Aproveitamos o ensejo para pedir a todos que 
nos acompanham nesta jornada formativa que 
nos ajudem na divulgação do Jornal Pastoral. No 
site de nossa Arquidiocese, você tem acesso ao ar-
quivo do informativo.

Desejamos a todos os leitores e leitoras do Jor-
nal Pastoral, um Feliz e santo Natal de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo.
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Expediente

A nossa Igreja particular de Mariana 
está vivenciando um momento muito 
especial: a realização da sua 28ª Assem-
bleia de Pastoral. Quero aproveitar este 
espaço para explicar qual é a modalidade 
do evento, quem são os os convocados e 
qual o conteúdo tratado na mesma.

Por causa da pandemia da Covid-19 
que, infelizmente, dá sinais de que se 
prolongará ainda alguns meses, nossa 28ª 
Assembleia está acontecendo de modo 
híbrido: on-line e presencial. No dia 11 
de dezembro, das 8h30 às 11h30, foi re-
alizada a primeira etapa de modo virtu-
al, possibilitando o envolvimento de um 
maior número de participantes. 

Foram convocados para esse dia to-
dos os párocos ou administradores paro-
quiais, todos os diáconos permanentes, 
representantes das casas de formação e 
todos os coordenadores (as) leigos (as) 
de cada paróquia. Além disso, cada Re-
gião Pastoral teve a oportunidade de 
inscrever um número determinado de 
leigos, incluindo os que são membros do 

Conselho Arquidiocesano de Pastoral 
(CAP), sendo as regiões Norte, Sul e Oes-
te 20 pessoas, Região Leste 25 e Região 
Centro 15.

No dia 17 de dezembro, de 9h às 17h, 
será realizada a segunda etapa da Assem-
bleia no auditório do Colégio Arquidio-
cesano de Ouro Preto. O espaço é amplo 
e permitirá a realização do evento sem 
colocar em risco a saúde e a vida dos par-
ticipantes. 

Serão convocados para esse dia da As-
sembleia os vigários gerais, episcopais e 
forâneos; o representante dos diáconos 
permanentes; um representante das ca-
sas de formação e um determinado nú-
mero de leigos de cada Região Pastoral, 
incluindo os membros do Conselho Ar-
quidiocesano de Pastoral, sendo as regi-
ões Norte, Sul e Oeste 20 pessoas, Região 
Leste 25 e Região Centro 15.

A temática central da Assembleia é a 
aprovação do Novo Projeto Arquidioce-
sano de Pastoral (PAE) que está em fase 
final de elaboração. Peço a oração de to-
dos pelo bom êxito desse nosso evento 
eclesial de grande importância para o fu-
turo da nossa Igreja Particular.

28  Assembleia Arquidiocesana de 
Pastoral: Quando? Quem? Como? 

Visão pastoral

Pe. Edmar José da Silva
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

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

A criação do Dia Mundial dos Pobres 
foi mais uma grande inspiração do Papa 
Francisco. O seguidor de Jesus nunca 
pode se esquecer dos que vivem à mar-
gem da sociedade, privados dos recursos 
básicos para uma vida digna. O mundo 
continua crescendo no sentido da anti-
vida. Portanto, no sentido oposto ao ca-
minho apontado por Jesus, que veio para 
que todos tenham vida em abundância 
(cf. Jo 10,10). 

Na África se concentram os dez países 
mais pobres do mundo. Enquanto isto, 
o empreendedor Elon Musk comemora 
com sua fortuna de US $200 bilhões, o 
que equivale a R$ 112,6 trilhões. 

O Brasil é um país contraditório. Em 
2020, em plena pandemia, o número de 
milionários aumentou; assim como o 
número de pessoas abaixo da linha de 
pobreza. Nesta situação, existem mais 
de 52 milhões de pessoas vivendo com  
R$ 10,00 por dia. Na extrema pobreza já 
somam mais de 13 milhões de pessoas. 
Enquanto milhões passam fome, outros 
se orgulham do recorde na exportação 
de grãos. Nem parece vivermos num 
mesmo país tal é a desigualdade social. 
E o pior: dizem que somos o país mais 
cristão do mundo. Poderia existir menti-
ra maior? Inúmeras vezes lemos na Pala-

vra de Deus sobre partilha (Dt 14,29; Ne 
8,10; Lc 9,16-17; At 2,45-46).

Várias são as causas do crescimento da 
pobreza no Brasil: a desigualdade social; 
o baixo investimento no sistema educa-
cional; o preconceito existente na socie-
dade; o desemprego; os trabalhadores 
informais; ausência de políticas públicas 
e de renda. 

As condições desumanas em que vive 
grande parcela do povo brasileiro cria 
revolta naqueles que não têm o básico 
para sobrevivência: alimento, moradia 
e vestimenta. A fome produz desnutri-
ção; a falta de saneamento básico priva 
o povo pobre de água potável, o que gera 
doenças. Além do mais, a falta de acesso 
à saúde decepciona e revolta os pobres, 
provocando alcoolismo, prostituição, de-
pressão, etc. Cresce a violência, aumenta 
a população de rua e reduz a expectativa 
de vida. 

O V Dia Mundial dos Pobres, celebra-
do este ano no dia 14 de novembro, tem 
como lema: “sempre tereis pobres entre 
vós” (Mc 14,7). É uma oportunidade de 
refletirmos sobre nossa responsabilidade 
diante da situação de pobreza, ao menos 
em nossa comunidade. Por que tanta di-
ferença entre nós, quanto ao indispensá-
vel para uma vida digna. Não somos to-
dos irmãos!? 

Opinião

Pobres por quê?

Pe. Luiz Faustino dos Santos
Granada
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Muitas são as dúvidas por parte dos fiéis quando precisam escolher um 
padrinho ou madrinha. Por essa razão, o Jornal Pastoral conversou com o 
padre Anderson Eduardo de Paiva para entender um pouco mais sobre o 
assunto. Atualmente, ele é colaborador no Tribunal Eclesiástico da Arqui-
diocese de Mariana, no Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Porto Velho 
(RO) e da equipe de formação do Seminário São José.

 Jornal Pastoral: Qual 
é a origem do costume de 
se ter padrinho ou madri-
nha de Batismo?

Pe. Anderson: A ori-
gem dos padrinhos de Ba-
tismo remonta aos primei-
ros séculos do Cristianis-
mo, quando os que deseja-
vam ser inseridos na Igreja 
recebiam pessoas amadu-
recidas na fé, que os aju-
davam no discernimento e 
na vivência coerente da fé. 
A eles  era dada a incum-
bência de acompanhar os 
“afilhados” durante o ca-
minho do catecumenato, 
sendo presença nos diver-
sos ritos preparatórios.

Santo Agostinho desen-
volve de maneira singular 
a teologia do apadrinha-
mento, dando ao padrinho 
uma paternidade espiritu-
al. Isto foi tão profundo 
que na antiga legislação 
canônica existia um im-
pedimento de núpcias en-
tre os padrinhos e os afi-
lhados (cân. 1042, § 2, 3º. 
CDC 1917), mas na nova 
legislação canônica tal im-
pedimento foi retirado.

Jornal Pastoral: Para 
receber os sacramentos é 
sempre necessário ter um 
padrinho ou uma madri-
nha?

Pe. Anderson: Os pa-
drinhos e madrinhas, nos 
sacramentos de Iniciação 
Cristã, principalmente 
quando os destinatários 
são crianças, ajudarão os 
pais na educação de fé de 
seus afilhados. Importante 
ressaltar que, a cateque-
se primeira, deve ser feita 
pela família, preferencial-
mente pelos pais. Apesar 
de, culturalmente, muitas 
pessoas pensarem na im-
possibilidade de um Batis-
mo, quando não se tem o 
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padrinho ou a madrinha, 
esses não são sempre ne-
cessários. 

A atual orientação da 
Igreja é: «ao batizando, en-
quanto possível, seja dado 
um padrinho, madrinha» 
(cân. 872). Não se fala de 
uma obrigação, mas de 
uma possibilidade. Por tra-
dição é dada ao neófito um 
padrinho, uma madrinha 
ou ambos, sendo este últi-
mo caso o mais comum.

No sacramento da Con-
firmação ou Crisma, a pre-
sença do padrinho, madri-
nha é também facultativa, 
«enquanto possível, assista 
ao confirmando um pa-
drinho» (cân. 892). Algu-
mas orientações pastorais 
e canônicas aconselham 
que os padrinhos de batis-
mo sejam convidados para 
acompanharem o jovem no 
momento do sacramento 
da Confirmação. 

No sacramento do Ma-
trimônio, comumente ou-
vimos as pessoas dizerem 
quem são os seus padri-
nhos de casamento. A ideia 
do apadrinhamento é boni-
ta porque, de certa forma, 
gera uma proximidade en-
tre as pessoas. Neste caso 
específico, saímos um pou-
co da dinâmica mais ins-
titucional e entramos em 
uma dinâmica mais afetiva. 
Contudo, no sacramento 
do Matrimônio, seguindo 
aquilo que é expresso pelo 
cân. 1108 § 1 encontramos 
a expressão testemunhas, 
no mínimo duas. Atestam 
a realização da celebração, 
nada mais. Para a lícita ce-
lebração do sacramento do 
Matrimônio, além da teste-
munha qualificada, o pa-
dre, diácono e, em alguns 
casos, o ministro leigo, 
requer-se também a pre-
sença de duas testemunhas, 

ou seja, alguém que ateste 
a realização daquela cele-
bração.

Jornal Pastoral: Quem 
pode ser padrinho ou ma-
drinha e quais são os re-
quisitos necessários?

Pe. Anderson: Segura-
mente deparamo-nos com 
um dos pontos mais difí-
ceis no contexto pastoral. 
Se buscarmos uma respos-
ta técnica-jurídica é possí-
vel dizer: «§ 1 - para que 
alguém seja admitido para 
assumir o encargo de pa-
drinho, é necessário que: 
1º seja designado pela pró-
prio batizando, por seus 
pais ou por quem lhes faz 
as vezes, ou, na falta deles, 
pelo próprio pároco ou 
ministro, e tenha aptidão 
e intenção de cumprir este 
encargo; 2º tenha comple-
tado 16 anos de idade, a 
não ser que outra idade te-
nha sido determinada pelo 
bispo diocesano, ou pareça 
ao pároco ou ministro que 
se deva admitir uma exce-
ção por justa causa; 3º seja 
católico, confirmado, já te-
nha recebido o Santíssimo 
Sacramento da Eucaristia 
e leve uma vida de acor-
do com a fé e o encargo 
que vai assumir; 4º não se 
encontre atingido por ne-
nhuma pena canônica le-
gitimamente irrogada ou 
declarada; 5º não seja pai 
ou mãe do batizando; § 2 
– quem é batizado e per-
tence a uma comunidade 
eclesial não católica só 
seja admitido junto com 
um padrinho católico, e 
apenas como testemunha 
do batismo» (cf. cân. 874). 
Estes são os critérios obje-
tivos a serem observados. 

Entretanto, a exorta-
ção apostólica pós-sinodal 
Amoris Laetitia, do Papa 
Francisco, em seu capítu-
lo VIII, coloca-nos diante 
de uma exigência pastoral: 
acompanhar, discernir e 
integrar aqueles que estão 
em algum tipo de fragili-
dade em suas vidas. Para 
incumbir alguém de tal 
grande missão, algumas 
atitudes precisam ser ob-
servadas nos candidatos, 
e nós, pastores, precisa-

mos colocar em prática o 
acompanhamento, o dis-
cernimento e a integração. 
O Papa, na Amoris Laeti-
tia, usa uma expressão tão 
cara a nós, da Arquidiocese 
de Mariana: não podemos 
renunciar ao bem possível, 
ainda que corramos o ris-
co de nos sujarmos com a 
LAMA da estrada. 

O Catecismo da Igreja 
Católica (CIC), 1255, ain-
da nos recorda que: «para 
que a graça batismal pos-
sa desenvolver-se, é im-
portante a ajuda dos pais. 
Esse é também o papel do 
padrinho ou da madrinha, 
que devem ser pessoas de 
fé sólida, capazes e prepa-
rados para ajudar o novo 
batizado, criança ou adul-
to, no seu caminho de vida 
cristã. O seu múnus é um 
verdadeiro ofício eclesial».

Jornal Pastoral: Quais 
são as funções e obriga-
ções dos padrinhos e ma-
drinhas?

Pe. Anderson: Precisa-
mos fazer uma distinção 
entre os padrinhos e ma-
drinhas de adultos e os de 
uma criança. Aqueles que 
assistem o neófito em sua 
preparação remota, ime-
diata e após o Batismo 
devem exercer o papel de 
estimular na perseverança 
de fé e na vida cristã. No 
caso dos padrinhos das 
crianças, devem apresen-
tar os batizandos, junta-
mente com seus pais. De-
vem ainda procurar fazer 
com que o afilhado leve 
uma vida coerente com o 
Batismo, sendo presença 
na vida de fé da criança, 
exemplos de compromisso 
eclesial. 

A pessoa, quando con-
vidada para ser padrinho 
ou madrinha de Batismo, 
deve pensar bem e perce-
ber que tal função exigirá 
muito dela no âmbito da 
fé: «Pela sua própria natu-
reza, o Batismo das crian-
ças exige um catecumenato 
pós-batismal. Não se trata 
apenas da necessidade de 
uma instrução posterior 
ao Batismo, mas do desen-
volvimento necessário da 

graça batismal no cresci-
mento da pessoa. É o espa-
ço próprio da catequese» 
(CIC 1231). Os padrinhos 
ou madrinhas devem fazer 
presença nesses momen-
tos, sendo intercessores de 
seus afilhados e rezando 
constantemente por eles. 
Iludem-se aqueles que re-
cordam de seus afilhados 
somente no dia do aniver-
sário e natal e acham que 
cumprem bem o ofício 
recebido, presenteando a 
criança. Ser padrinho ou 
madrinha é ser presença.

Jornal Pastoral: Qual 
é a diferença dos padri-
nhos de Batismo para os 
de Consagração?

Pe. Anderson: A co-
munidade cristã, desde os 
primórdios do Cristianis-
mo, se reúne em torno da 
Virgem Maria (At 1, 13-
14). Ao longo da história, 
Ela foi sendo invocada de 
maneiras tão diferentes, 
mas sempre com o mesmo 
carinho e atenção. Dentre 
as muitas formas de ex-
pressar a devoção a Maria, 
surge a consagração que, 
inicialmente, não faz par-
te do rito do batismo, mas 
da piedade popular. Ainda 
nessa dinâmica, quando 
recitamos a ladainha de 
Nossa Senhora fazemos 
algumas invocações singu-
lares: Mãe da Igreja; Vaso 
insigne de devoção; Porta 
do Céu... Tais convicções 
fazem parte da realidade 
de fé e, por isso, desde os 
primeiros passos da fé, o 
Batismo, ao cristão cató-
lico, por devoção popular, 
é dada a herança mariana, 
através da consagração, ou 
entrega do recém cristão à 
proteção materna de Ma-
ria. 

Neste caso, o papel rico 
em simbolismo do padri-
nho e madrinha é o cuida-
do espiritual, alguém que 
vai acompanhar. A con-
sagração a Nossa Senho-
ra não é sacramento, logo 
não segue as mesmas exi-
gências jurídicas e pasto-
rais para a escolha dos pa-
drinhos, mas têm algo em 
comum, a fé e a coerência 
cristã.

“Ser padrinho ou madrinha é ser presença”
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Vamos celebrar!
Nos ensina o Catecismo da Igreja Católica (CIC) que o Senhor Je-

sus Cristo é médico das nossas almas e dos nossos corpos, perdoou os 
pecados ao paralítico e lhe restituiu a saúde do corpo e quis que a sua 
Igreja continuasse, com a força do Espírito Santo, a sua obra de cura e de 
salvação (CIC 1421). É esta a finalidade dos dois sacramentos de cura: 
o sacramento da Penitência e o da Unção dos Enfermos, nos inserir no 
processo de cura do corpo e da alma.

Aqueles que se aproximam do sacramento da Penitência obtêm da mi-
sericórdia de Deus o perdão da ofensa a Ele feita e, ao mesmo tempo, são 
reconciliados com a Igreja, que tinham ferido com o seu pecado, a qual, 
pela caridade, exemplo e oração, trabalha pela sua conversão (CIC 1422).

Nos ensina também que pela santa Unção dos Enfermos e pela oração, 
toda a Igreja encomenda os doentes ao Senhor, sofredor e glorificado, 
para que os alivie e os salve: mais ainda, exorta-os a que, associando-se 
livremente à paixão e morte de Cristo, concorram para o bem do povo de 
Deus (CIC 1499).

Curar e servir, palavras estreitamente ligadas em seu sentido teológico 
e doutrinal. Nesta perspectiva os sacramentos de Cura, tem uma unidade 
sacramental e suas especificidades e confirmam a pedagogia divina no 
projeto proposto pela Igreja. Somos perdoados e curados para servir e 
anunciar o Reino de Deus, sendo sinal da graça de Deus em meio a nossas 
comunidades.

Importante perceber que o Sacramento da Penitência ou Reconcilia-
ção, amplia a compreensão e a significação do próprio sacramento – re-
conciliar com Deus e com os irmãos. “O sacramento da Penitência ins-
creve-se no quadro dessa dialética entre o ‘mistério do mal’ e o ‘mistério 
da infinita misericórdia de Deus’”.  Jesus Cristo “amou a Igreja e por ela se 
entregou para santificá-la”. É fundamentado no amor misericordioso de 
Deus, que o Sacramento da Penitência é vivenciado para que o mistério 
do mal não prevaleça sobre a natureza humana, que é tão querida por 
Deus.

Da mesma forma, no contexto cotidiano da nossa vida, “as dores e as 
enfermidades sempre foram consideradas como os maiores problemas 
que afligem a consciência dos homens”. Neste sentido, a Igreja cuida de 
seus filhos com amor e carinho, levando alento e socorro em todos os mo-
mentos da vida dos fiéis, e o Sacramento da Unção dos Enfermos ganha 
um espaço fundamental neste cuidado que a Igreja tem com os doentes.

Como ocorre com a Penitência, a Unção dos Enfermos também é um 
sacramento que aparece explicitamente na vida litúrgica das comunida-
des como sinal de cura, alívio, consolo e de perdão.  Ambos os sacramen-
tos, nos emergem na graça justificadora e salvadora de Deus, na Igreja e 
na sociedade. 

Na Igreja, para que possamos ter uma profunda renovação na com-
preensão dos sacramentos e, assim, sermos catequizadores dos irmãos e 
irmãs que precisam ainda conhecer a beleza do mistério santificante que 
temos pelos sacramentos, e na sociedade tão superficial dos dias atuais, 
mostrar a verdadeira natureza da sacramentalidade cristã que a Igreja 
amorosamente nos oferece e que é desvalorizada.

A ligação entre os dois sacramentos que é tão real que, nos ensina o 
número 1532 do Catecismo, não sendo possível a Confissão, a Unção dos 
Enfermos perdoa os pecados: “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 per-
dão dos pecados, se o doente não pode obtê-lo pelo sacramento da Peni-
tência; o restabelecimento da saúde, se isso convier à salvação espiritual; 
a preparação para a passagem à vida eterna”.

Cristo alivia e confere novo significado, especificamente redentor, à 
doença e à própria morte. Da mesma forma Cristo dá novo sentido à vida 
pelo perdão dos pecados. É preciso retomarmos a fé e o desejo de rece-
ber os Sacramentos para nossa cura, salvação e vivência plena na graça 
de Deus. Nos tempos atuais vive-se um secularismo onde se desvaloriza 
as dádivas de amor que Deus em sua infinita misericórdia nos concede. 
Às vezes busca-se os sacramentos da iniciação cristã por mera tradição e 
não se vive cotidianamente os outros sacramentos que continuam nosso 
processo de conversão e santificação para um dia vivermos com Cristo 
na sua glória. No processo de cura e salvação, temos de forma concreta o 
fluir do reino de Deus na vida dos fiéis.

Sacramentos de Cura
Maria Imaculada Teófilo - Região Mariana Centro

08/12
SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO DE 

MARIA
Lc 1, 39-47

 Na Solenidade da Imaculada Conceição de Maria, somos convidados a equacionar o tipo 
de resposta que damos aos desafios de Deus. Ao propor-nos o exemplo de Maria, a liturgia 
convida-nos a acolher os planos de Deus para nós e para o mundo. 

A primeira leitura mostra quando rejeitamos as propostas de Deus e preferimos caminhos 
de sofrimento, de destruição, de infelicidade e de morte. A segunda leitura garante-nos que um 
projeto de vida plena, verdadeira e total para cada homem e mulher – um projeto que desde 
sempre esteve na mente do próprio Deus. Este projeto apresentado aos homens através de 
Jesus Cristo, exige de cada um de nós uma resposta decidida, total e sem subterfúgios. O Evan-
gelho mostra a resposta de Maria ao plano de Deus que, ao contrário de Adão e Eva, rejeitou 
o orgulho, o egoísmo e a auto-suficiência e preferiu conformar a sua vida de forma total com 
os planos de Deus. Do seu “sim” total, resultou salvação e vida plena para Ela e para o mundo.

Conhecido como “Domingo da Alegria”, a Liturgia inteira desse dia é marcada pela tônica 
da alegria. Na primeira leitura, o profeta Sofonias convida a cidade de Jerusalém a exultar e 
cantar de alegria, a não temer nem desanimar, porque o Senhor Deus está no meio do seu 
povo e dá esperança e consolo. 

O Salmo, de fato, é um texto do profeta Isaías e continua nesta mesma dinâmica, convi-
dando a cantar de alegria porque o grande e poderoso Deus habita com seu povo. No Natal, 
nós lembramos que Deus é “Emanuel”, ou seja, “Deus-no-meio-de-nós”. A segunda Leitura, 
da Carta aos Filipenses, chama os cristãos a se alegrarem imensamente “porque o Senhor está 
próximo”.  Nunca devemos pensar que Deus se esqueceu de nós.

O último Domingo do Advento centra a nossa atenção em Maria Santíssima, quando es-
tamos muito próximos ao Natal. O Evangelho nos apresenta a cena tão familiar da visita de 
Maria à sua prima Isabel. É importante destacar a expressão “apressadamente”: as coisas de 
Deus merecem urgência. É o que ouvimos na segunda leitura: “Eu vim, ó Deus para fazer a tua 
vontade”. Neste momento também acontece a santificação do Batista, ainda no ventre da mãe. 
Maria Santíssima coloca-se plenamente nas mãos de Deus, ao dirigir-se à casa de sua prima, e 
vão se produzindo sinais da graça divina.

      Sentido litúrgico 

A Liturgia nos chama a uma atitude de compromisso diante dos projetos de Deus. É atra-
vés de homens e mulheres atentos aos projetos Dele e de coração disponível que Deus atua no 
mundo, que Ele manifesta aos homens o seu amor, que Ele convida cada pessoa a percorrer os 
caminhos da salvação.

19/12

III DOMINGO DE ADVENTO
Lc 3, 10-18

IV DOMINGO DO ADVENTO
Lc 1, 3-45

      Sentido litúrgico 

A Igreja antecipa seu júbilo pela proximidade da chegada do Senhor no Natal. Alegrar-se 
no Senhor é o grande convite que a liturgia hoje nos faz. Alegrar-se na certeza de que o Senhor 
sustenta a nossa existência, dá sentido às nossas dores e é o nosso consolador. 

      Sentido litúrgico 

Unidos aos sentimentos e expectativas da Virgem Maria, aguardamos com alegria o anún-
cio da chegada do Filho do Altíssimo. Esse anúncio é para nós a esperança de chegarmos, pelo 
seguimento de Jesus, à sua Páscoa.

12/12
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Caridade. Substanti-
vo feminino que significa 
“disposição para ajudar o 
próximo; tendência natu-
ral para auxiliar alguém 
que está numa situação 
desfavorável; benevolên-
cia, piedade”. Para além 
das definições encontra-
das em dicionários, na 
perspectiva cristã, “pode 
ser chamada de amor e 
é um dom oferecido por 
Deus”, explica o Coorde-
nador Arquidiocesano 
de Pastoral, padre Edmar 
José da Silva. 

Por essa razão, “não 
deve ser confundida ape-
nas com esmola ou mero 
assistencialismo, mas é o 
modo específico do cris-
tão lidar com as realida-
des humanas seguindo a 
lógica do amor vivido e 
ensinado por Jesus Cristo: 
amor universal, gratuito, 
generoso, oblativo e de 
predileção pelos mais po-
bres e fragilizados”, expli-
ca o sacerdote. 

Chamados a servir a 
Deus e aos irmãos, padre 
Edmar pontua que a ca-
ridade é a expressão má-
xima da vivência concre-
ta do amor a Deus e não 
deve ser confundida ape-

aos pobres neste tempo da 
pandemia? Diante disso, 
o Centro Arquidiocesano 
de Pastoral realizou, entre 
maio e setembro de 2021, 
uma sondagem a fim de 
buscar elementos que ofe-
recessem a compreensão 
dessa realidade.

Realizada de modo 
simples, sem muito rigor 
técnico-científico, das 
132 paróquias da Arqui-
diocese de Mariana, 119 
responderam à pesquisa. 
Na avaliação do Coorde-
nador Arquidiocesano de 
Pastoral, esse resultado 
foi muito positivo, uma 
vez que somente duas das 
paróquias afirmaram que 

nas como um sentimento, 
mas é uma opção de vida, 
uma escolha livre que nas-
ce como exigência da fé. 
“A caridade é uma dimen-
são constitutiva da fé cris-
tã e dever irrenunciável da 
Igreja”, ressalta.

Atentos aos ensina-
mentos de Cristo e, diante 
do cenário de crise econô-
mica e social que afeta o 
país desde que foi decre-
tada a pandemia da Co-
vid-19, em março de 2020, 
muitas iniciativas solidá-
rias surgiram a fim de aju-
dar as pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. 
Dentre esses gestos, a Igre-
ja no Brasil, em uma ação 
social emergencial pro-
movida pela Conferência 
Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) e Cáritas 
Brasileira, se mobilizou 
a partir da campanha “É 
tempo de cuidar”.

Solidariedade na Ar-
quidiocese de Mariana

Entretanto, conforme 
padre Edmar, uma per-
gunta ainda inquietava: 
como as paróquias da 
Arquidiocese de Mariana 
estão se organizando para 
dar a assistência necessária 

não estavam realizando 
alguma ação solidária.

De acordo com a son-
dagem, percebeu-se que 
as paróquias, em sua 
maioria, têm atuado na 
distribuição de cestas bá-
sicas e kits de higiene pes-
soal, além de terem con-
solidado suas parcerias 
com os Vicentinos, com o 
serviço público e demais 
instituições. Outras ainda 
têm ajudado a orientar as 
pessoas a buscarem pe-
los auxílios públicos e os 
serviços dos Centro de 
Referência da Assistência 
Social (CRAS) em suas 
cidades, como também 
oferecendo algum tipo de 
assistência psicossocial. 
“Este resultado nos trouxe 
muita alegria e revelou o 
compromisso das nossas 
comunidades com a prá-
tica da caridade fraterna”, 
destaca padre Edmar. 

Em uma parceria entre 
a Arquidiocese de Maria-
na, o Seminário São José 
e a Faculdade Dom Lu-
ciano Mendes (FDLM), 
como parte das atividades 
desenvolvidas no projeto 
“Filosofia e Saúde: os efei-
tos da pandemia na Ar-
quidiocese de Mariana”, os 
seminaristas transforma-
ram as respostas obtidas 
na sondagem em dados 
gráficos que demonstram 
a realidade das ativida-
des sociais desenvolvidas 

Caridade:
 dom oferecido por Deuscelebrar!

pelas paróquias durante a 
pandemia. O trabalho, que 
é coordenado pelo diretor 
acadêmico da FDLM, pa-
dre Edvaldo Antônio de 
Melo, foi apresentado du-
rante a primeira Jornada 
Arquidiocesana do Servi-
ço da Caridade.

O evento, ocorrido en-
tre os dias 08, 10 e 12 de 
novembro, surgiu como 
uma atividade que pudes-
se preparar a Igreja Par-
ticular de Mariana para 
celebrar o V Dia Mundial 
dos Pobres, comemorado 
neste ano em 14 de no-
vembro. À ocasião, foram 
compartilhadas as expe-
riências sobre o trabalho 
socio-evangelizador na 
Arquidiocese de Mariana, 
tendo tido a participação 
de 70 paróquias ao longo 
do evento.

“O que ficou evidencia-
do é que a riqueza de ações 
caritativas na Arquidioce-
se é muito maior do que os 
dados revelados através da 
sondagem. Há realmente 
uma rede de solidarieda-
de e partilha que abrange 
quase a totalidade das pa-
róquias. A avaliação feita 
pelos que estavam presen-
tes foi muito positiva e a 
maioria manifestou o de-
sejo de que esta iniciativa 
seja aprimorada e incenti-
vada nos próximos anos”, 
pontua padre Edmar.
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“Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze 
que soa, ou como o címbalo que retine”. (1 Coríntios 13,1)
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Giro de NotíciasGiro de Notícias

Novembro é o mês de-
dicado ao dízimo na Ar-
quidiocese de Mariana. 
Durante o mês, são desen-
volvidas diversas atividades 
nas paróquias com o intuito 
de conscientizar e despertar 
novos dizimistas. A equipe 
arquidiocesana responsável 
pela elaboração dos roteiros 

de reflexão preparou para novembro um valiosíssimo subsídio sobre o dízimo, 
enfatizando a sua dimensão sociocaritativa. Neste tempo pandêmico, a dimensão 
sociocaritativa do dízimo tem possibilitado realizar numerosos auxílios às pessoas 
em situação de vulnerabilidade. Além do roteiro de reflexão, cada paróquia pode-
rá pensar atividades específicas, adequando-as à sua realidade.

 Das inúmeras iniciativas de evangelização existentes em nossa Arquidioce-
se, contamos com a belíssima experiência do dízimo. Com o intuito de ajudar cada 
dizimista a crescer nesta experiência de fé, eu gostaria de trazer alguns elementos 
para nossa reflexão, a partir da temática “dízimo, gratidão e partilha”. 

O dízimo é, primeiramente, um ato de gratidão e de reconhecimento a Deus 
pelo que Ele é e pelo que fez e faz por nós. Ao oferecer o dízimo, o dizimista ex-
pressa a sua convicção de pertença a Deus, tanto de si mesmo, como de tudo o que 
possui. Portanto, antes de ser partilha, o dízimo é ação de graças. Ao tornar-se ação 
de graças, faz-se devolução. Assim sendo, somos convidados a “devolver o dízimo”, 
e não “pagar o dízimo”. No ato de devolução está implícita esta breve e expressiva 
oração: “Tudo vem de Ti, Senhor, e do que é teu, te damos”.

 Ao manifestar através do dízimo a nossa gratidão para com Deus, igual-
mente manifestamos o nosso compromisso com o próximo, sobretudo, com 
aquele que se encontra à margem da sociedade e da vida eclesial. Não é possível 
separar o amor a Deus do amor ao próximo (cf. Mt 22,34-40). O que oferecemos 
ao próximo é entregue a Deus. Daí a dimensão religiosa que caracteriza o dízimo, 
a qual se acrescenta à dimensão da corresponsabilidade, ou seja, eclesial. À medida 
que professamos nossa fé em Jesus Cristo, vamos nos sentindo responsáveis uns 
pelos outros e nos tornamos cada vez mais irmãos, mais “comungantes” da vonta-
de de Deus. Assim, ao contribuir com o dízimo, demonstramos a nossa responsa-
bilidade para com o bem comum, no caso, o da comunidade a qual pertencemos.

 Ao contribuir com o dízimo, o fiel deve ter clareza sobre sua destinação. 
É necessário deletar a concepção de que a Igreja alimenta uma fonte de renda. A 
Igreja necessita dos bens materiais para cumprir com a sua missão, porém, não os 
arrecada para enriquecer. Embora uma reserva seja sempre necessária, o dízimo 
não existe para “engordar” contas correntes e poupanças. A comunidade, ao rece-
ber o dízimo, deve aplicá-lo a partir das seguintes dimensões: a religiosa, a Eclesial, 
a sóciocaritativa e a missionária. Portanto, o dízimo tem como finalidade concreta 
a sustentação das comunidades. Todos somos igualmente responsáveis, tanto pe-
las despesas como pelos investimentos que se fazem necessários, tendo sempre em 
vista aquela que é a nossa missão fundamental: a evangelização (cf. Mt 28, 16-20).

 Em síntese, ao contribuir com o dízimo, o cristão bendiz a Deus ao mesmo 
tempo em que estende a mão ao próximo. Daí não existir exagero na afirmação 
de que ser dizimista é uma forma de amar a Deus e aos irmãos. E não nos esque-
çamos de que a partilha que se faz com as mãos deve nascer do coração. Diz São 
Paulo na segunda carta aos Coríntios: “Cada um dê como decidir em seu coração, 
não com desgosto ou por pressão, pois Deus ama quem doa com alegria” (2 Cor 9, 
7).

Dízimo: gratidão e partilha
Pe. José Afonso Lemos

Assessor da Pastoral do Dízimo
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Novembro foi marcado por reuniões do Clero Marianen-
se. No dia 09, os padres e diáconos participaram de um 
encontro virtual com Dom Airton para refletirem sobre o 
cuidado com a vida ministerial. Já no dia 11, foi a vez 
do Arcebispo Metropolitano reunir-se com integrantes dos 
Conselhos Episcopal e Presbiteral em Mariana (MG). Por 
fim, no dia 18, cada região pastoral promoveu o seu En-
contro Regional do Clero.

Entre os dias 21 e 28 de novembro a Igreja na América 
Latina e Caribe viveu uma experiência de sinodalida-
de com a realização da primeira Assembleia Eclesial 
da América Latina e Caribe. À ocasião, a Igreja Par-
ticular de Mariana esteve presente com a participação 
da presidente do Conselho Nacional do Laicato no 
Brasil (CNBL) do Regional Leste 2 da CNBB, Leci 
Nascimento.

A Paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Piedade de 
Ponte Nova (MG), celebrou, no dia 28 de novembro, 
o jubileu áureo sacerdotal dos padres José da Silveira 
Miguel e José Cassimiro Sobrinho e do Monsenhor 
Cônego Caetano Cenaque Piovezzani. A santa missa 
em ação de graças contou com a presença de diversos 
integrantes do Clero Marianense, além de paroquia-
nos, familiares, amigos e paroquianos dos jubilandos.

No último dia 04 de dezembro, a Arquidiocese de 
Mariana ganhou quatro novos padres para o serviço à 
Igreja. A celebração foi presidida por Dom Airton na 
Basílica do Sagrado Coração de Jesus, em Conselhei-
ro Lafaiete (MG), que, por imposição de suas mãos, 
ordenou os neo-sacerdotes Bruno Gomes Silva, Car-
los Heitor Fideles, Delvair Divino Xavier e Wagner 
José Nascimento Balbino.

Paróquia N.S. da Conceição de Piranga
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O termo Sínodo vem da 
língua grega e significa lite-
ralmente "caminho feito jun-
tos", ou seja, a ação de várias 
pessoas convergindo para 
um mesmo fim.  Na termino-
logia da Igreja antiga é o mes-
mo que assembleia de bispos. 
Desde o século II encontra-
mos testemunhos históricos 
de atividades sinodais na 
Ásia Menor, visando resolver 
polêmicas doutrinais daquele 
tempo. Na origem da práxis 
sinodal estava a necessida-
de que os bispos sentiam de 
partilhar suas preocupações 
e busca de soluções daqueles 
problemas que atingiam a to-
dos. 

A partir do século IV sur-
giram os sínodos diocesanos, 
compostos pelo clero de cada 
diocese e presidido pelos res-
pectivos bispos. Nos séculos 
posteriores a realização dos 
sínodos variou conforme 
cada Igreja local. No Ociden-
te, a primeira legislação es-

O que é um Sínodo?
pecífica sobre os sínodos re-
monta ao 1º Concílio de La-
trão (1215).  Posteriormente, 
o Concílio de Trento (1563) 
impôs aos Bispos o dever de 
celebrá-los frequentemen-
te em suas Dioceses. Apesar 
disso, a prática sinodal não 
ocorreu de forma contínua, 
pois o contexto histórico de 
numerosas dioceses levanta-
va notáveis obstáculos. 

Coube ao Concílio Vatica-
no II (1962-1965) resgatar e 
reinstituir o Sínodo dos Bis-
pos como uma das instâncias 
eclesiais mais importantes 
(Christus Dominus, 5). Pau-
lo VI renovou a instituição 
do Sínodo e considerou-o 
como "um progresso institu-
cional na Igreja que devemos 
assumir como inspirado pelo 
Espírito Santo". O Sínodo 
dos Bispos reflete a colegia-
lidade episcopal em torno do 
Papa e desempenha um papel 
consultivo sobre as grandes 
questões da vida da Igreja. 

Cumpre ao Código de Di-
reito Canônico oferecer uma 
definição dessa instituição: 
“O Sínodo dos Bispos é a as-
sembleia dos Bispos que, es-

colhidos de diversas regiões 
do mundo, reúnem-se em 
determinados tempos para 
promover a estreita união 
entre o Romano Pontífice (o 
Papa) e os Bispos, para au-
xiliar com o seu conselho ao 
Romano Pontífice na preser-
vação e crescimento na fé e 
dos costumes, na observân-
cia e consolidação da dis-
ciplina eclesiástica, e ainda 
para examinar questões que 
se referem à ação da Igreja 
no mundo” (Cân. 342).   

Em sua estrutura atual, o 
Sínodo dos Bispos não pos-
sui poder deliberativo, a me-
nos que o Papa expresse tal 
poder. Suas assembleias es-
tão divididas em ordinárias 
e extraordinárias. Para reali-
zação de cada sínodo existe 
um secretariado geral per-
manente e um ou mais se-
cretariados específicos para 
cada uma das fases sinodais. 
A primeira assembleia ordi-
nária do Sínodo dos Bispos 
foi realizada entre setembro 
e outubro de 1967 e a pri-
meira assembleia extraordi-
nária ocorreu em 1969.

Ao lado do termo Sínodo 

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

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

encontramos a sinodalida-
de como dimensão funda-
mental da vida da Igreja. A 
sinodalidade concretiza-se 
principalmente na atividade 
dos sínodos, assembleias e 
conselhos nos quais realiza-
-se o princípio da comunhão 
eclesial.  Por esta razão, quis 
o Papa Francisco um “Síno-
do sobre a sinodalidade” e 
que os Bispos promovessem 
em suas dioceses um pro-
cesso cuidadoso de escuta e 
discernimento que envolva a 
todos. O objetivo é enrique-
cer a realização do próximo 
sínodo com um amplo leque 
de contribuições oriundas de 
todo o mundo católico.

com seu grupo ou equipe pastoral

1 - Você e sua comunidade 
estão sintonizados com o pró-

ximo Sínodo? Como saber 
mais e participar?

2 - Em que o clima gerado 
pelo Sínodo sobre a sinoda-
lidade pode contribuir para 
uma renovada participação 
na vida da Igreja em sua co-

munidade e paróquia? salvas?
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Ao som dos versos de Edu 
Krieger e lembrando das 19 ví-
timas fatais causadas pela bar-
ragem de Fundão, teve início 
em 05 de novembro, às 16h, 
na Igreja de Nossa Senhora das 
Mercês, em Bento Rodrigues 
(MG), a Santa Missa em me-
mória aos seis anos da maior 
tragédia socioambiental do 
Brasil. 

Nessa mesma data e horá-
rio, em 2015, rompia-se a bar-
ragem de Fundão, pertencente 
às empresas Samarco/Vale/
BHP Billiton, matando 19 pes-
soas, despejando 43,8 milhões 
de metros cúbicos de rejeito 
de minério no Rio Gualaxo 
do Norte, em Mariana (MG), 
atingindo toda a Bacia do Rio 
Doce até a sua foz, no mar de 
Regência, no Espírito Santo, e 
causando diversos danos so-
ciais e ambientais.

A Missa foi presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano de 
Mariana, Dom Airton José dos 
Santos, e concelebrada pelo 
Bispo Auxiliar da Arquidio-
cese de Belo Horizonte (MG), 
Dom Vicente de Paula Ferreira, 
C.Ss.R, o Bispo Eleito da Dio-
cese de Colatina (ES), Mon-
senhor Lauro Sérgio Versiani 
Barbosa, e os padres do Clero 
Marianense Marcelo Morei-
ra Santiago e Luiz Roberto de 

Souza.
Em uma celebração marca-

da pelo anúncio e pela renún-
cia, durante a homilia, Dom 
Airton enfatizou sobre a reinci-
dência do desastre, lembrando 
do rompimento da barragem 
do Córrego do Feijão, em Bru-
madinho (MG). Além disso, 
ele comentou sobre os riscos de 
novos rompimentos em Minas 
Gerais. “Nós precisamos ter 
consciência de que precisamos 
fazer a diferença, não podemos 
desanimar, não. Não podemos 
deixar as coisas correrem como 
a lama. Temos que ficar aten-
tos”, destacou. 

“Por mais que exista o po-
der econômico e político na 
sociedade que, às vezes, nós 
sentimos o peso sobre nós, mas 
eles não são poderosos, a nossa 
esperança é mais forte do que 
isso, não morre, nós precisa-
mos resistir. Resistir no sentido 
de preservar tudo aquilo que 
nós recebemos de Deus”, disse 
o Arcebispo Metropolitano de 
Mariana, ao deixar uma men-
sagem de força e esperança à 
população atingida. 

“Por que eu não gritei por 
Mariana?” 

Repetindo essa frase mar-
cante dita por uma morada 

8

05 de novembro de 2015:
 uma data para não se esquecer

de Brumadinho, Dom Vicen-
te, que é membro da Comis-
são Episcopal Especial para a 
Ecologia Integral e Mineração 
da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), du-
rante a celebração, também 
prestou apoio e solidariedade 
à população atingida. “Eu me 
lembrava sempre disso: aquela 
indignação que me deu, aquela 
revolta ao ver o que aconteceu 
em Mariana, ali eu não tive dú-
vidas: que eu precisava em mi-
nha vida pessoal, mas também 
como bispo, de não deixar esse 
grito preso na garganta”, afir-
mou em entrevista. O prelado 
ainda pontuou que muita coisa 
nasceu nas redes de resistên-
cias formadas pelas comunida-
des e que isso é sinal do Reino 
de Deus acontecendo.

Ao final da celebração, Mô-
nica dos Santos entregou aos 
clérigos presentes a carta que 
a Comissão de Atingidos pela 
Barragem de Fundão (CABF) 
escreveu e encaminhou ao 
Papa Francisco.

Anos de luta
 
Conforme relatado pelo re-

presentante de Bento Rodri-
gues na CABF, Mauro Marcos 
da Silva, a luta da população 
não é de agora, mas teve iní-
cio com a chegada da empresa 

mineradora na região. “Nós já 
tivemos o aborrecimento de 
ter uma barragem construída 
acima da gente. Bento é uma 
uma comunidade tricentená-
ria, fundada em 1710. A Sa-
marco chegou em 1974 e já ‘de 
cara’ construiu uma barragem 
sobre as nossas cabeças. Isso já 
trouxe uma insegurança, uma 
incerteza, que se arrastou por 
quase 40 anos, que culminou 
com o rompimento dessa bar-
ragem”, desabafou. 

Para ele, o dia 05 de no-
vembro é uma data de per-
tencimento ao local. “A gente 
tinha uma nomenclatura que 
a gente chamava de 'grupo de 
resistência' a permanência e a 
vinda aqui. Mas, na realidade, 
é o pertencimento, porque isso 
aqui é nosso; nós não estamos 
invadindo. Então, é o pertenci-
mento que nos traz força para 
continuar na luta”, afirmou.

Paracatu de Baixo 

A comunidade de Paracatu 
de Baixo também recordou a 
data no dia 07 novembro, em 
uma celebração presidida pelo 
padre Harley Carlos de Car-
valho Lima. A Santa Missa foi 
realizada na Igreja Matriz do 
Sagrado Coração de Jesus, em 
Mariana (MG).
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“A lama sem alma / Que a água do rio secou / Derrama e exala / Um cheiro tão forte de dor / Essa tragédia / Não tem 
nada de acidente / Foi descaso dessa gente / Que tem sede de poder”.

Arte, cultura e fé


