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Iniciamos o ano de 2022. Nós fazemos 
nossos planejamentos e criamos expecta-
tivas deste tempo novo, mas acreditamos 
que tudo é possível ser melhor mediante a 
graça de Deus que age na história humana. 
A Igreja caminha entre as vicissitudes des-
te mundo, mas iluminada pela realidade do 
céu.

Como Igreja Particular de Mariana dese-
jamos implementar o Projeto Arquidioce-
sano de Evangelização (PAE) aprovado na 
última Assembleia de Pastoral, que acon-
teceu em dezembro de 2021. O processo 
de construção do PAE continua como nos 
anos anteriores de forma sinodal, pela es-
cuta das bases (lideranças e comunidades) 
de toda a Arquidiocese. 

Através de um modelo dinâmico “híbri-
do”, a assembleia atingiu um número maior 
de participantes. No primeiro momento on-
-line, foram convocados todos os párocos e 
administradores paroquiais e coordenado-
res de pastoral das paróquias e no segundo 
momento presencial com as representações 
dos regionais e do Conselho Arquidiocesa-
no de Pastoral (CAP).

Chama a atenção o que se propõe o novo 
PAE, à luz das Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil (DGAE), 
fundado em quatro pilares: Palavra, Pão, 
Caridade e Missão. A assembleia aprovou a 
aplicação dos quatro pilares em toda a Ar-
quidiocese neste período de quatro anos de 
aplicação do projeto, sendo que as assem-
bleias regionais irão definir aspectos espe-
cíficos como prioridade para a região, de 
acordo com suas necessidades evangeliza-
doras mais urgentes.

Destaca-se, também, o aspecto profético 
do texto como é marca em nossa Arquidio-
cese. Olhar atento de pastores para a nossa 
realidade entre luzes e sombras; fundamen-
tado na Sagrada Escritura, tendo a vida e 
ação do Cristo como fonte de inspiração 
para o agir dos discípulos missionários.

Façamos uma leitura atenta do nosso 
Jornal Pastoral. Aqui encontramos um ins-
trumento de comunicação seguro para a 
nossa formação e conhecimento da cami-
nhada da Igreja que está na Arquidiocese 
de Mariana.
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Expediente

Criada em 1951, a Cáritas é um orga-
nismo internacional, com sede em Roma, 
para “coordenar operações de emergência, 
propor políticas para corrigir as desigual-
dades e defender um mundo justo e solidá-
rio”. Vinculada ao Dicastério para o Serviço 
do Desenvolvimento Humano Integral, da 
Santa Sé, a Cáritas Internacional forma uma 
confederação das Cáritas nacionais, cerca 
de 170 em todo o mundo. 

Antes de se tornar um organismo inter-
nacional, a Cáritas nasceu na Alemanha, em 
1897, por iniciativa de Lorenz Werthmann. 
As bases para que fosse uma instituição in-
ternacional foram lançadas no início dos 
anos 1950 por Giovanni Montini, futuro 
papa Paulo VI, quando trabalhava na Secre-
taria de Estado do Vaticano. 

No Brasil, a Cáritas foi fundada em 1956. 
Vinculada à Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB), possui uma rede com 
187 entidades-membro. Ela nasce com a ta-
refa de assumir a distribuição do Programa 
de Alimentos para a Paz, sustentado pelo 
governo dos Estados Unidos como um dos 
eixos de uma ação maior chamada “Progra-
ma Aliança para o Progresso”, implementa-

da após a Segunda Guerra Mundial.
Em nossa Arquidiocese, a Cáritas tem 

início com esse programa na década de 
1960. Posteriormente, com o fim do Progra-
ma, a Cáritas continua existindo, mas sem 
atuação mais abrangente. É revitalizada por 
Dom Luciano Mendes, no início dos anos 
2000, que lhe dá personalidade jurídica. Em 
2015, Dom Geraldo Lyrio dá novo impul-
so à Cáritas Arquidiocesana, reformulando 
seus estatutos, buscando adequá-la às exi-
gências atuais. Paulatinamente, ela vem se 
organizando e definindo melhor seu campo 
de atuação, inspirada na Cáritas Brasileira à 
qual é filiada.

Em nível nacional, a Cáritas atua em, 
pelo menos, cinco áreas: Economia Popu-
lar Solidária (EPS), Convivência com Bio-
mas, Programa de Infância, Adolescência e 
Juventude (PIAJ), Meio Ambiente, Gestão 
de Riscos e Emergências (MAGRE) e Mi-
gração e Refúgio. São inúmeros projetos, 
nessas áreas, financiados pela Cáritas Bra-
sileira. Sua atuação mais forte, porém, se 
dá no campo das situações de emergências 
quando ocorrem desastres socioambientais 
por causa de enchentes, terremotos e outras 
situações que trazem dor e sofrimento ao 
povo.

Cáritas, solidariedade a serviço da vida e 
da esperança 

Visão pastoral

Pe. Geraldo Martins

Em breve estará à nossa disposição o 
Projeto Arquidiocesano de Evangelização 
(PAE) (2022-2025). Temos muitos e inspi-
radores subsídios para uma evangelização 
eficiente. As dioceses, com as assembleias 
pastorais nos âmbitos diocesano, regional e 
paroquial, produzem planos iluminadores 
para ajudar os agentes de pastoral em seus 
trabalhos na construção do reino de Deus. 

Lamentamos que pouquíssimas pesso-
as tomem conhecimento dessas propostas 
para uma pastoral de conjunto e orgânica; 
transformadora e missionária. 

Alimentamos a esperança de criar me-
canismos de Sinodalidade, com a ESCU-
TA, proposta pelo Papa Francisco, que 
será coroada com o Sínodo em 2023. Seria 
uma grande graça caminharmos juntos, 
iluminados pelo Projeto Arquidiocesano 
de Pastoral, construído em sintonia com a 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), através da inspiração das Diretri-
zes Gerais para a Ação Evangelizadora da 
Igreja no Brasil (DGAE) 2019-2023. 

Tomando a casa com seus quatro pilares, 
é interessante notar, que boa parte das casas 
populares são construídas sobre quatro pi-
lares. Casa popular, casa do povo, do povo 
trabalhador, do povo pobre, do povo que 
coloca sua confiança no Senhor e não nos 
poderosos (cf. Sl 118/117,9). 

Considerando a construção do Reino, 
aparece primeiro a PALAVRA. “No come-
ço a Palavra já existia” (Jo 1,1). A fé vem da 
pregação, supõe o anúncio (cf. Rm 10,14). 
Os demais pilares supõem o primeiro, que 
chamamos primeiro anúncio (querígma) e 
a catequese que garante a solidez do pilar. 

Em seguida, os “operários do Senhor”, 
começam a trabalhar o segundo pilar, o 
PÃO. Os construtores do Reino precisam 
se alimentar. O trabalho é pesado e os ini-
migos do Reino tentam destruí-lo (cf. Mt 
13,19). Esse pilar recebe o nome de Liturgia. 
Os construtores, convocados pela Palavra, 
celebram o encontro em torno da mesa far-
ta de Pão. 

Os comensais partem felizes e continu-
am o trabalho. É a hora de erguer o tercei-
ro pilar, a CARIDADE. Este é o pilar-fer-
mento, o pilar-sal, o pilar do “ser humano”, 
num mundo desumano, ser cristão: justo, 
honesto, coerente, bom, prestativo, “irmão 
universal”. A caridade/promoção que hu-
maniza a política, a economia, a cultura, o 
homem e a mulher, gerando uma “terra sem 
males”, para “bem viver”. 

Por fim o quarto pilar, a MISSÃO. “Mi-
lagrosamente”, quando os trabalhadores 
foram construir o quarto pilar, surpresa! Já 
estava pronto. A Missão se faz por causa da 
Palavra e com a Palavra que gera o Pão, que 
alimenta a Caridade, que fortalece a sino-
dalidade.

Opinião
Enxergar para Além do Alcance dos Olhos

Pe. Luiz Faustino dos Santos
Granada
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“Discípulos missionários, nutridos pela Palavra e pelo Pão, a serviço da 
Caridade e da Missão”. É esse o nome do novo Projeto Arquidiocesano de 
Evangelização (PAE) da Igreja Particular de Mariana. Aprovado em 17 de 
dezembro de 2021, durante a 28ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, 
o documento oferece diretrizes para as ações pastorais da Arquidiocese de 
Mariana para os próximos quatro anos. 

Jornal Pastoral: 
Qual é a importância 
para a vida e cami-
nhada de uma Igreja 
Particular a realiza-
ção de uma Assem-
bleia Arquidiocesana 
de Pastoral? Como as 
decisões tomadas in-
terferem ou refletem 
na vida das paróquias 
e comunidades?

Pe. Edmar: A reali-
zação de uma Assem-
bleia Pastoral é sem-
pre um evento eclesial 
de grande importância 
e relevo para a cami-
nhada evangelizado-
ra de qualquer Igreja 
Particular. No entan-
to, a realização da 28ª 
Assembleia Arquidio-
cesana de Pastoral, 
dentro do desafiador 
contexto da pande-
mia, se revestiu de 
um simbolismo ainda 
maior e foi um grande 
presente de Deus para 
a nossa Igreja Parti-
cular de Mariana. Foi 
um momento especial 
de encontro fraterno 
(virtual e presencial), 
de “matar saudades”, 
de partilhar experi-
ências, de refazer as 
energias, de renovar 
os propósitos evange-
lizadores, de visibili-
zar a comunhão entre 
o Povo de Deus da 
Arquidiocese, enfim, 
de discutir os rumos 
pastorais e evangeliza-
dores em nossa Igreja 
Particular. 

As decisões toma-
das na Assembleia in-
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terferem na vida das 
paróquias e comunida-
des na medida em que 
elas acolhem e aderem 
ao novo PAE que foi 
o objeto principal de 
discussão e aprovação 
dessa Assembleia. 

Recordo o docu-
mento de Aparecida, 
nº 169: “Um projeto só 
é eficiente se cada co-
munidade cristã, cada 
paróquia, cada comu-
nidade educativa, cada 
comunidade de vida 
consagrada, cada asso-
ciação ou movimento 
e cada pequena comu-
nidade se inserem ati-
vamente na pastoral 
orgânica da Diocese. 
Cada uma é chamada 
a evangelizar de modo 
harmônico e integrado 
no Projeto Pastoral da 
Diocese”.

Jornal Pastoral: 
O que é um Projeto 
Arquidiocesano de 
Evangelização e qual 
é a sua importância 
para a vivência pasto-
ral da Arquidiocese e 
das paróquias?

Pe. Edmar: O Pro-
jeto Arquidiocesano 
de Evangelização, co-
nhecido entre nós pela 
sigla PAE, é um instru-
mento eclesial que visa 
dar unidade e coesão 
ao trabalho evangeli-
zador na Arquidioce-
se, bem como oferecer 
diretrizes para as ações 
pastorais ao longo do 
próximo quadriênio. 

Ele é um documento 
da Igreja Particular de 

Mariana que está em 
plena sintonia com os 
ensinamentos do Papa 
Francisco e com as 
Diretrizes Gerais para 
a Ação Evangelizado-
ra da Igreja no Brasil 
(DGAE), aprovadas 
em 2019. O objetivo 
do PAE é oferecer pis-
tas de reflexão e ação 
que servirão de refe-
rencial para o proces-
so de planejamento 
das pastorais, movi-
mentos e dimensões 
da evangelização em 
nossa Arquidiocese.

Jornal Pastoral: 
Como foi o processo 
de elaboração desse 
novo PAE? Em que 
ele se diferencia dos 
projetos anteriores?

Pe. Edmar: Este é o 
quinto Projeto Arqui-
diocesano de Pastoral. 
O primeiro foi apro-
vado durante a quarta 
Assembleia Arquidio-
cesana de Pastoral, em 
novembro de 1995; o 
segundo em 2003; o 
terceiro em agosto de 
2010, durante a 18ª 
Assembleia Arquidio-
cesana de Pastoral, e o 
quarto foi aprovado na 
24ª Assembleia Arqui-
diocesana de Pastoral, 
em novembro de 2016. 

Como aconteceu 
nos projetos ante-
riores, o atual PAE 
é fruto de um longo 
processo sinodal que 
contou com o envolvi-
mento de todo o Povo 
de Deus, que foi feito 
da seguinte forma: 1º) 
Escolha da equipe de 
elaboração do docu-
mento pelo Conselho 
Arquidiocesano de 
Pastoral (CAP); 2º) 
Elaboração do texto 

inicial pela equipe; 
3º) Apresentação da 
versão inicial do tex-
to para os membros 
do CAP; 4º) Envio 
do texto-mártir para 
ser estudado e apro-
fundado em todas as 
regiões, foranias e 
paróquias da Arqui-
diocese de Mariana; 
5) Recolhimento das 
contribuições das pa-
róquias, foranias e 
regiões pastorais; 6º) 
Assimilação no docu-
mento das contribui-
ções provenientes das 
diversas instâncias da 
Arquidiocese; 7º) Ela-
boração da versão fi-
nal do texto; 8º) Apro-
vação do texto final na 
28ª Assembleia Arqui-
diocesana de Pastoral, 
após as últimas emen-
das e observações. 

O envolvimento de 
todo o Povo de Deus 
no processo de ela-
boração do PAE é de 
suma importância 
para que todos se sin-
tam responsáveis por 
colocá-lo em prática. 
Não há grandes dife-
renças com relação aos 
projetos anteriores, a 
não ser o modo como 
se concebe a Igreja a 
partir dos quatro pila-
res da evangelização, 
com um enfoque sem-
pre mais forte na vo-
cação missionária da 
Igreja.

Jornal Pastoral: 
Quais são os próxi-
mos passos a serem 
dados após a apro-
vação do novo PAE? 
Em quais aspectos 
acredita que o pro-
jeto trará mudanças 
para a caminhada 
pastoral nas diversas 
instâncias da Arqui-

diocese de Mariana: 
paróquias, foranias e 
regiões?

Pe. Edmar: Os pró-
ximos passos a serem 
dados serão: o envio 
do projeto para ser 
publicado pela Gráfica 
e Editora Dom Viço-
so; a disponibilização 
do documento para 
as paróquias e coor-
denações de pastorais 
e movimentos e a ar-
ticulação nas diversas 
instâncias da Arqui-
diocese para colocar 
em prática os seus en-
caminhamentos. Além 
disso, será feita uma 
reunião, no mês de fe-
vereiro, com os vigá-
rios episcopais e forâ-
neos, com o intuito de 
pensar o melhor modo 
de tornar o projeto co-
nhecido e assimilado 
nas nossas paróquias e 
comunidades. O mais 
importante é que todo 
o Povo de Deus tenha 
conhecimento do do-
cumento e o acolha 
no coração e na ação 
evangelizadora. 

Este Projeto Arqui-
diocesano de Evange-
lização se situa dentro 
da discussão feita na 
Arquidiocese a res-
peito da organização 
e estrutura pastoral 
arquidiocesana. Desta 
longa discussão, deci-
diu-se concentrar os 
trabalhos de formação 
e dinamização pas-
toral-evangelizadora 
nas foranias, sem des-
prezar as regiões pas-
torais. Portanto, creio 
que a novidade desse 
projeto será a sua apli-
cação nas paróquias a 
partir do envolvimen-
to maior das foranias.

Arquidiocese de Mariana tem um novo PAE 
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Vamos celebrar!
O pacto matrimonial, pelo qual o homem e a mulher constituem entre 

si a comunhão íntima de toda a vida, ordenado por sua índole natural ao 
bem dos cônjuges e à procriação e educação da prole, entre os batizados foi 
elevado por Cristo Senhor à dignidade de sacramento.

A Sagrada Escritura começa pela criação do homem e da mulher, à 
imagem e semelhança de Deus, e termina com a visão das núpcias do Cor-
deiro (Ap 19, 9). Do princípio ao fim, a Escritura fala do matrimônio e do 
seu mistério, da sua instituição e do sentido que Deus lhe deu, da sua ori-
gem e da sua finalidade, das suas diversas realizações ao longo da história 
da salvação, das suas dificuldades nascidas do pecado e da sua renovação 
no Senhor (1 Cor 7, 39), na Nova Aliança de Cristo e da Igreja. O próprio 
Deus é o autor do matrimônio e essa vocação está inscrita na própria natu-
reza do homem e da mulher, tais como saíram das mãos do Criador.

Deus, que criou o homem por amor, também o chamou ao amor, voca-
ção fundamental e inata de todo o ser humano. Porque o homem foi criado 
à imagem e semelhança de Deus (100) que é amor (1 Jo 4, 8.16). Tendo-os 
Deus criado homem e mulher, o amor mútuo dos dois torna-se imagem do 
amor absoluto e indefectível com que Deus ama o homem. É bom, muito 
bom, aos olhos do Criador. Este amor, que Deus abençoa, está destinado 
a ser fecundo e a realizar-se na obra comum do cuidado da criação: “Deus 
abençoou-os e disse-lhes: ‘Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e 
submetei-a’” (Gn 1, 28).

No umbral da sua vida pública, Jesus realiza o seu primeiro sinal, a pe-
dido da sua Mãe, por ocasião de uma festa de casamento. A Igreja atribui 
uma grande importância à presença de Jesus nas bodas de Caná. Ela vê 
nesse fato a confirmação da bondade do matrimônio e o anúncio de que, 
doravante, o matrimônio seria um sinal eficaz da presença de Cristo.

Na sua pregação, Jesus ensinou sem equívocos o sentido original da 
união do homem e da mulher, tal como o Criador a quis no princípio: a 
permissão de repudiar a sua mulher, dada por Moisés, era uma concessão 
à dureza do coração: a união matrimonial do homem e da mulher é indis-
solúvel: foi o próprio Deus que a estabeleceu: “Não separe, pois, o homem 
o que Deus uniu” (Mt 19, 6).

É seguindo a Cristo, na renúncia a si próprios e tomando a sua cruz, 
que os esposos poderão compreender o sentido original do matrimônio e 
vivê-lo com a ajuda de Cristo. Essa graça do Matrimônio cristão é fruto da 
cruz de Cristo, fonte de toda a vida cristã.

A celebração do Matrimônio entre dois fiéis católicos tem lugar nor-
malmente no decorrer da Santa Missa, em virtude da ligação de todos os 
sacramentos com o mistério pascal de Cristo. Na Eucaristia realiza-se o 
memorial da Nova Aliança, pela qual Cristo se uniu para sempre à Igreja, 
sua esposa bem-amada, por quem se entregou. Por isso, é conveniente que 
os esposos selem o seu consentimento à doação recíproca pela oferenda 
das próprias vidas, unindo-a à oblação de Cristo pela sua Igreja, tornada 
presente no sacrifício eucarístico, e recebendo a Eucaristia, para que, co-
mungando o mesmo corpo e o mesmo sangue de Cristo, formem um só 
corpo em Cristo.

O vínculo matrimonial é, portanto, estabelecido pelo próprio Deus, de 
maneira que o matrimônio ratificado e consumado entre batizados não 
pode jamais ser dissolvido. Esse vínculo, resultante do ato humano livre 
dos esposos e da consumação do matrimônio, é, a partir de então, uma 
realidade irrevogável e dá origem a uma aliança garantida pela fidelidade 
de Deus. A Igreja não tem poder para se pronunciar contra esta disposição 
da sabedoria divina.

Cristo é a fonte desta graça. Assim como outrora Deus veio ao encontro 
do seu povo com uma aliança de amor e fidelidade, assim agora o Salvador 
dos homens e Esposo da Igreja vem ao encontro dos esposos cristãos com 
o sacramento do Matrimônio. Fica com eles, dá-lhes a coragem de O se-
guirem tomando sobre si a sua cruz, de se levantarem depois das quedas, 
de se perdoarem mutuamente, de levarem o fardo um do outro, de serem 
“submissos um ao outro no temor de Cristo” (Ef 5, 21) e de se amarem com 
um amor sobrenatural, delicado e fecundo. Nas alegrias do seu amor e da 
sua vida familiar, Ele dá-lhes, já neste mundo, um antegosto do festim das 
núpcias do Cordeiro.

Fonte: Catecismo da Igreja Católica:  1601, 1602, 1604, 1612, 1613, 1614, 1615, 1621, 1632, 
1640.

Sacramento do Matrimônio
Solange Aparecida de Oliveira Silva
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16/01
II DOMINGO DO TEMPO COMUM

Jo 2, 1-11
 Celebramos o Mistério de Cristo em sua autorevelação nas Bodas de Caná, a revelação do 

amor de Deus, o começo de um novo tempo. A mãe de Jesus estava na festa representando a 
humanidade que caminha e crê em Jesus, o Salvador. Atenta aos acontecimentos, preocupada 
com a escassez de vinho, interfere buscando solução em seu Filho, pois o vinho era essencial 

numa festa; era sinal de alegria, amor e felicidade. O evan-
gelista nos apresenta o vinho novo da aliança, da esperança 
e do amor confirmado por sua presença no meio de nós.

Ao fazer a leitura de um trecho do Profeta Isaias, Cristo, o Ungido desperta a esperança de 
libertação às vítimas da opressão e da injustiça, aos pobres e sofredores. Anuncia a Boa Nova, 

apresenta claramente seu projeto missionário de vida 
digna para todos.

Estamos na sequência do evangelho proclamado domingo passado. A missão de Jesus é 
levar a Boa Nova, anunciar o Reino de Justiça e paz almejado por Deus. A reação do povo de 
Nazaré foi de rejeição, não aceitaram a proposta libertadora de Jesus e O expulsaram de sua 
própria terra. Jesus não se deixa intimidar, passa no meio deles e continua abrindo caminhos 
de vida para todos, principalmente, dos oprimidos e excluídos.

      Sentido litúrgico 

Somos convidados a ser como a mãe e os servidores, 
fiéis aos ensinamentos de Jesus, atentos às necessidades do 
próximo e obedientes, fazendo tudo o que Ele nos disser. 
Assim como Jesus transformou a água em vinho, somos 
também convidados a uma transformação interior.

30/01

III DOMINGO DO TEMPO COMUM 
Lc 1, 1-4; 4, 14-21

IV DOMINGO DO TEMPO COMUM
Lc 4, 21-30

      Sentido litúrgico 

Com grande alegria nos reunimos para celebrar a 
Páscoa dominical. Somos convidados a acolher a Pala-
vra que Cristo anuncia e levar aos nossos irmãos através 
de nosso testemunho e de nossa fidelidade para que o 
Reino de Deus aconteça entre nós.

      Sentido litúrgico 

A auto-apresentação de Jesus é causa de espanto e re-
jeição. Somos convidados a ouvir e acolher com amor a 
Palavra, deixando-a cair profundamente e transformar 
nossos corações para seguir com coragem e perseveran-
ça o caminho do Reino junto aos nossos irmãos sofre-
dores e excluídos. 

23/01
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Marcada por reencon-
tros e partilhas, aconte-
ceu nos dias 11 e 17 de 
dezembro a 28ª Assem-
bleia Arquidiocesana 
de Pastoral. Adiada por 
duas vezes devido à pan-
demia, a Assembleia teve 
como objetivo apresentar 
e aprovar o novo Projeto 
Arquidiocesano de Evan-
gelização (PAE). 

Em razão do contexto 
pandêmico, essa edição 
trouxe novas dificulda-
des. “Os desafios para a 
realização da nossa As-
sembleia foram diversos, 
uma vez que o momento 
que vivenciamos de pan-
demia, mesmo estando 
em uma fase branda, nos 
deixou de certa forma 
reféns, [pois estávamos] 
acostumados ao isola-
mento e com reuniões 
somente on-line”, co-
menta a Secretária Ar-
quidiocesana de Pastoral, 
Edina da Silva Marciano.

De acordo com Edi-
na, dentre as dificuldades 
estavam a escolha de um 
local que estivesse dentro 
das normas de seguran-
ça indicadas pelas auto-
ridades sanitárias para 
acolher o público convo-
cado e o receio que algu-
mas pessoas tiveram em 
participar. Dessa forma, 

espírito sinodal, já que a 
etapa presencial necessi-
taria ser mais reduzida, 
em virtude das medidas 
sanitárias e dos protoco-
los de biossegurança”, ex-
plica a integrante da Di-
mensão Sociopolítica da 
Arquidiocese de Mariana 
e da Equipe de Anima-
ção para o Sínodo 2021-
2023, Flávia Ribeiro, que 
auxiliou na organização e 
logística dos trabalhos do 
evento.

Outra novidade na 
etapa virtual da Assem-
bleia foi o formato Webi-
nar. “Avaliou-se, pois, que 
o formato de Webinar, 
oferecido pela platafor-
ma Zoom, atenderia bem 
a essa demanda e ofere-
ceria o necessário supor-
te em relação à interação 
entre os participantes, 
o que se confirmou de 
fato”, destaca Flávia.

Já a segunda etapa do 
evento, no dia 17, aconte-
ceu no Colégio Arquidio-
cesano, em Ouro Preto 
(MG), e foi marcada pela 
apresentação do terceiro 
capítulo do documento, 
realizada pelo Coorde-
nador Arquidiocesano 
de Pastoral, padre Edmar 
José da Silva, trabalhos 
em grupo para o estudo 
e sugerir novas emendas 

foi preciso se reinventar, 
trazendo essa Assembleia 
uma novidade: a sua rea-
lização de forma híbrida, 
ou seja, virtualmente e 
presencialmente. 

 Apropriando-se 
das experiências anterio-
res de reuniões, encontros 
e formações  on-line rea-
lizados pelas plataformas 
digitais ao longo dos dois 
últimos anos, o primeiro 
dia da Assembleia, em 11 
de dezembro, foi on-line 
e teve a participação de 
cerca de 200 pessoas. À 
ocasião, foram realizadas 
as apresentações do pri-
meiro e segundo capítulo 
do novo PAE, respectiva-
mente, pelo Vigário Epis-
copal da Região Mariana 
Centro, padre José Ge-
raldo de Oliveira, e pelo 
reitor do Seminário São 
José, Monsenhor Celso 
Murilo Sousa Reis.

“Ao se pensar a rea-
lização da Assembleia 
Arquidiocesana de Pas-
toral em dois formatos 
simultâneos, buscou-se 
por uma ferramenta que 
permitisse reunir, na-
quele primeiro momen-
to, o maior número de 
participantes possível e 
que proporcionasse a in-
teração e partilha entre 
o grupo, dentro de um 

ao novo PAE e, por fim, 
a sua votação e aprova-
ção. À ocasião, partici-
param cerca de 115 pes-
soas. Em ambas as datas, 
a Assembleia contou com 
representações de leigos, 
padres, diáconos e reli-
giosos e religiosas da Ar-
quidiocese de Mariana.

Avaliações

Mesmo com todos 
os desafios, Edina avalia 
que o encontro “foi re-
novador, uma verdadeira 
tomada de fôlego para 
levarmos adiante uma 
caminhada pastoral tão 
bonita que temos”. Para 
ela, as experiências ad-
quiridas ao longo desse 
período irão somar po-
sitivamente no pós-As-
sembleia. “Aprendemos 
um jeito novo de cami-
nhar e podemos colher 
bons frutos de tudo isso, 
especialmente, neste mo-
mento tão importante de 
implementação do nos-
so novo PAE — que será 
nosso carro chefe nos 
quatro próximos anos. 
Posso dizer que saí mui-
to otimista desse nosso 
reencontro”, afirma.

Para padre Edmar, 
dentro do que foi propos-
to, a Assembleia foi bem 
sucedida e a aprovação 
do PAE revela que o ob-
jetivo principal foi alcan-
çado. “O fato de ter sido 
realizada em duas mo-
dalidades possibilitou a 
presença de mais padres 
e leigos na discussão do 
assunto principal da pau-
ta”, destaca.  

Novo PAE

Pauta principal da 
Assembleia, o novo PAE 
começou a ser pensado 
em fevereiro de 2020 du-
rante a reunião do Con-
selho Arquidiocesano de 
Pastoral (CAP). Inspira-

Igreja Particular de Mariana realiza sua 28                        
Assembleia Arquidiocesana de Pastoralcelebrar!

do nas Novas Diretrizes 
da Ação Evangelizadora 
da Igreja no Brasil (Doc. 
109 da CNBB), o texto foi 
escrito seguindo o méto-
do “Ver, Julgar e Agir” e 
recebeu o título de “Dis-
cípulos missionários, nu-
tridos pela Palavra e pelo 
Pão, a serviço da Carida-
de e da Missão” 

De acordo com a re-
presentante leiga da Di-
mensão Bíblica-Catequé-
tica e integrante da equi-
pe de redação do texto, 
Mônica Aparecida Mo-
rais, a elaboração do PAE 
foi um longo processo de 
estudo, dedicação, refle-
xão, participação e envol-
vimento de várias instân-
cias da Arquidiocese de 
Mariana. 

Para isso, o documen-
to foi amplamente discu-
tido e estudado nas paró-
quias, foranias e regiões 
da Arquidiocese propor-
cionando, na opinião de 
Mônica, um protagonis-
mo pastoral de todas as 
pessoas envolvidas no 
processo, tornando-o 
participativo. “O docu-
mento foi acolhido pelas 
bases e nos convoca a 
uma conversão pastoral 
para que nossas paró-
quias sejam lugar da vida 
missionária”, enfatiza.

“Nossa Igreja Parti-
cular de Mariana deseja 
ser fiel ao seguimento 
de Jesus Cristo, ser Sa-
maritana e Sinodal, que 
se deixa  conduzir pelo 
Espírito Santo, na sua di-
versidade e pluralidade. 
Uma Igreja que caminha 
junto, capaz de escutar e 
dialogar com todos, de 
acolher e fazer acontecer 
encontros. Sendo a Si-
nodalidade uma maneira 
de caminhar juntos, em 
comunhão, nossa Igreja 
particular entende que é 
importante escutar as de-
cisões das bases”, finaliza 
Mônica.
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O evento se destacou como expressão de Sinodalidade da caminhada pastoral 
da Arquidiocese de Mariana
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Giro de NotíciasGiro de Notícias
 
A Renovação Carismática Católica (RCC) nasceu em 1967, na Uni-

versidade de Duquesne (EUA). Os jovens que lá estudavam fizeram 
uma profunda experiência com o Espírito Santo que se espalhou para 
outras partes do mundo. O Movimento chegou ao Brasil em 1971 e 
rapidamente se espalhou pelo país, chegando à Arquidiocese de Ma-
riana por volta de 1980.

Mas o que é essa Renovação? É um Movimento que evangeliza a 
partir de um encontro pessoal com as três pessoas da Santíssima Trin-
dade, destacando a pessoa do Espírito Santo, que nos revela Jesus e a 
pessoa do Pai.

Outra maneira de dizer: evangelizamos a partir do “Batismo no 
Espírito Santo”. O que é isso? Um novo Batismo? Não se trata de um 
novo sacramento. Quando recebemos o Batismo sacramental, rece-
bemos ali o Espírito Santo. Portanto, o “Batismo no Espírito Santo” é 
uma experiência não-sacramental que transforma a vida da pessoa, 
fazendo com que a mesma viva de maneira nova, despertando-a para 
um compromisso maior com a Igreja, com a vida de oração, vivência 
dos sacramentos, leitura da Palavra de Deus e vida comunitária, con-
versão, etc.

Outros dois pontos importantes são: a prática dos carismas e a vida 
em comunidade dentro da RCC. Deus se manifesta com os seus dons 
para tocar-nos com sua graça; as graças que Ele outrora realizou, con-
tinua a realizar através de homens e mulheres que se abrem à sua ação 
e a principal é a nossa CONVERSÃO, que nos leva à adesão ao seu 
Reino de amor.

Com relação à vida comunitária, uma das maneiras práticas de viver 
essa experiência e crescer nela é através do Grupo de Oração. Não é 
possível um carismático que não frequenta grupo de oração, exceção 
feita, claro, aos que são consagrados que têm compromissos próprios 
como padres, bispos, religiosas, etc. A experiência carismática nos leva 
ao encontro com os irmãos, há uma real necessidade de nos reunir-
mos para partilhar com outros o que experimentamos.

Em nossa Arquidiocese, a RCC conta com representações nas fora-
nias, Conselho Arquidiocesano, além dos Grupos de Oração em quase 
todos os municípios. Você que chegou até aqui: procure um grupo de 
oração! Vá de coração aberto! Deus te espera lá! Deus te surpreenderá!

Conhecendo a Renovação Carismática 
Edson Pascoal 

Coordenador Arquidiocesano da RCC Mariana – 2021/2022
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Aconteceu entre os dias 03 e 08 de janeiro a Semana Vo-
cacional de 2022. Neste ano, o encontro promovido pelo 
Seminário São José foi realizado na cidade de Mariana 
(MG) e teve a participação de 31 jovens.

Devido às fortes chuvas que atingem Minas Gerais 
desde dezembro de 2021, a Arquidiocese de Mariana 
está promovendo a campanha “Óbolo da viúva” em 
prol das pessoas atingidas. As doações de alimentos, 
roupas, produtos de limpeza e higiene pessoal podem 
ser feitas nas secretarias paroquiais. Ainda, é possível 
fazer doações por meio de depósito ou transferência 
bancária: CNPJ: 16.855.611/0001-51, Banco do Bra-
sil – 001, Agência: 2279-9, Conta Corrente: 18.564-7.

No dia 25 de janeiro, Dom Lauro Sérgio Versiani 
Barbosa, filho desta Igreja Particular, foi ordenado 
Bispo na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário 
de Fátima, em Viçosa (MG), onde atuou como páro-
co durante sete anos. A celebração foi presidida por 
Dom Airton José dos Santos e contou com a presen-
ça de diversos bispos, padres, diáconos, religiosos e 
religiosas, leigos e leigas. Dom Lauro tomará posse 
como Bispo da Diocese de Colatina no dia 02 de fe-
vereiro.

O diácono Filipe Henrique de Araújo, SCJ, será or-
denado presbítero no dia 29 de janeiro, às 10h, na 
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em 
Congonhas (MG), em celebração presidida pelo Ar-
cebispo Metropolitano de Mariana, Dom Airton José 
dos Santos. Natural da cidade, o diácono Filipe per-
tence à Congregação dos Padres do Sagrado Coração 
de Jesus.

Fonte: https://www.rccbrasil.org.br/blog/2019/07/grupo-de-oracao-rcc/
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Janeiro é um mês profunda-
mente marcado pela religiosi-
dade popular. Destacam-se as 
comemorações que concluem 
o ciclo natalino (Epifania ou 
“Dia de Reis”, as folias e pasto-
rinhas) e as tradicionais festivi-
dades em honra de São Sebas-
tião, invocado contra a peste, a 
fome e a guerra. Tal circunstân-
cia nos oferece a oportunidade 
de refletir sobre a importância 
da piedade e da religiosidade 
populares. 

A expressão “piedade popu-
lar” designa as diversas mani-
festações de devoção, de cará-
ter comunitário ou individual 
que, no contexto da fé cristã, se 
expressam não com as formas 
da liturgia, mas com aqueles 
elementos que nascem da ín-
dole de um povo e da sua cul-
tura. A piedade popular é um 
“verdadeiro tesouro do Povo de 
Deus” (João Paulo II).  Por sua 
vez, a expressão “religiosidade 
popular” possui um significado 
ainda mais amplo e diz respeito 
àquela experiência fundamen-
tal que revela a dimensão reli-
giosa do ser humano. 

A piedade popular pode se 

Piedade popular e liturgia

manifestar fortemente vincula-
da à Igreja, seus usos e costu-
mes. O mesmo não se dá com a 
religiosidade popular que é, por 
si mesma ampla, e nela coexis-
tem de forma mais ou menos 
harmoniosa tanto elementos 
cristãos quanto elementos pro-
venientes do sentimento reli-
gioso, da cultura local e até de 
outras religiões. Por essa razão, 
é fundamental o discernimen-
to quando a prática pastoral se 
vê diante dessa realidade. Dois 
extremos devem ser evitados: 
a assimilação ingênua e acrí-
tica da piedade e religiosidade 
populares e a postura crítica e 
até preconceituosa em relação 
a ambas.

A Congregação para o Culto 
Divino e Disciplina dos Sacra-
mentos publicou um interes-
sante “Diretório sobre piedade 
popular e liturgia: princípios e 
orientações”. É um documento 
que merece ser conhecido, re-
fletido e praticado. Seu grande 
mérito reside na valoração cor-
reta da piedade popular e na 
indicação de caminhos e práti-
cas que visem harmonizar a li-
turgia da Igreja e as manifesta-
ções religiosas típicas do povo 
de cada região. Esse diretório 
é fruto de longos anos de pes-

quisa, diálogo, discernimento 
e aprofundamento sobre esta 
questão que toca o cotidiano 
da Igreja e vivências carrega-
das de sentido e história para 
o nosso povo.

O Diretório apresenta o 
primado da liturgia na vida da 
Igreja e recorda esse impor-
tantíssimo ensino do Concílio 
Vaticano II: “toda celebração 
litúrgica, como obra de Cris-
to e seu corpo, a Igreja, é uma 
ação sagrada num sentido 
único e não igualado em eficá-
cia nem em grau por nenhu-
ma outra ação da Igreja” (Sa-
crosanctum Concilium, n.7). 
Portanto, deve ser superado o 
equívoco de que a liturgia não 
é popular. A renovação conci-
liar procurou promover a par-
ticipação do Povo de Deus na 
liturgia para justamente sanar 
tal distância sentida por mui-
tos. A participação na liturgia 
é obrigatória (por exemplo: o 
preceito da Missa dominical). 
Todavia, nenhuma obriga-
ção a Igreja impôs quanto às 
práticas de piedade, por mais 
difundidas que fossem, e con-
servou o seu caráter faculta-
tivo. Tal princípio precisa ser 
relembrado frequentemente 
na formação litúrgica dos fiéis 

Mons. Luiz Antônio R. Costa
Pároco da Paróquia Santo Antônio, em 

Itaverava (MG) 
e do clero também.   

O caráter facultativo das 
práticas de piedade não signifi-
ca pouca consideração ou des-
prezo das mesmas, mas é a afir-
mação de que na vida da Igre-
ja tais coisas se situam numa 
hierarquia de valores. Ensina 
o diretório: “o caminho é va-
lorizar correta e sabiamente 
as diversas riquezas da pieda-
de popular, as potencialidades 
que possui, o empenho de vida 
cristã que sabe suscitar. Sendo 
o Evangelho a medida e o crité-
rio valorativo de toda a forma 
expressiva – antiga e nova – de 
piedade cristã, à valorização 
das práticas de piedade e de de-
voção deve-se conjugar a obra 
de purificação, às vezes neces-
sária, para preservar a correta 
referência ao mistério cristão” 
(n.12).

com seu grupo ou equipe pastoral

1 - Como você e sua comu-
nidade harmonizam piedade 

popular e liturgia?
2 - Quais as manifestações 

mais marcantes de ambas na 
sua realidade eclesial?
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Arte, cultura, beleza e fé se 
unem em um só louvor. Juntas, 
formam uma das mais antigas 
tradições europeias trazida ao 
Brasil pelos colonizadores portu-
gueses: a Folia de Reis. Existente 
em muitos estados brasileiros, a 
manifestação religiosa e cultural 
tem como objetivo “homenagear 
ao Menino Jesus e levar alegrias 
e fé para as pessoas que nos rece-
bem em suas casas”, afirma Maria 
Geralda Oliveira da Silva, inte-
grante da Folia de Reis de Paraca-
tu de Baixo, subdistrito de Maria-
na (MG).

Acompanhados por instru-
mentos musicais como o tambor, 
pandeiro, caixa de guerra, sanfo-
na e bumbo, vozes entoadas em 
coro louvam ao Menino Jesus. 
Recordando os três Reis Magos 
que, guiados por uma estrela no 
céu viajaram do Oriente à Jerusa-
lém para visitar o Salvador e lhe 
ofertar ouro, incenso e mirra, o 
cortejo sai às ruas entre os dias 
26 de dezembro e 06 de janeiro, 
quando se celebra o dia dos San-
tos Reis e a Epifania do Senhor. 

Vestindo roupas coloridas, 
sendo que a de Paracatu de Baixo 
tem como cores principais o ver-
melho e branco, a Folia do sub-
distrito marianense percorre as 
comunidades vizinhas como Fur-
quim, Pedras, Borba, Águas Cla-
ras, Monsenhor Horta e Ponte do 
Gama levando uma mensagem 

de fé e devoção. De acordo com a 
integrante, a festa do Menino Je-
sus é comemorada em setembro, 
tendo como foco o dia 13, po-
dendo acontecer entre 13 e 20 do 
mesmo mês, e tem como marco 
principal a Folia de Reis. 

“Setembro foi o mês escolhi-
do para louvar, agradecer, festejar 
e preparar a chegada do Meni-
no Jesus”, ela explica, lembrando 
que, toda a preparação da festa, 
que ocorre na sexta-feira, no sá-
bado e no domingo, acontecia na 
casa do seu pai, o senhor José do 
Patrocínio. 

Coral, Congado, dança da fita, 
Folia de Reis de Paracatu e de ou-
tras comunidades, boi da manta 
e palhaço fazem parte dessa bo-
nita e importante festa da reli-
giosidade popular. “Tem leilão, 
brinquedos para as crianças, bar-
raquinhas, sorvete, bandeirinhas 
coloridas, banda de música para 
acompanhar a procissão, som na 
praça e banda para o povo dançar 
forró. Também tem almoço para 
todos aqueles que quiserem”, con-
ta dona Maria. Ainda, ocorre nos 
dias anteriores à novena e, no dia 
festivo, a missa solene e o levanta-
mento do mastro com a bandeira 
do Menino Jesus.

Um fato curioso sobre a Folia 
de Reis de Paracatu descrita no 
Inventário de Proteção do Acervo 
Cultural da Prefeitura de Maria-
na, feito em 2005, é que, quando 
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Amor à Folia: uma história de fé
e resistência

ela encontra com outra, trocam 
entre si as bandeiras e cantam 
uma para a outra, mas nunca de 
forma simultânea, pois cada uma 
tem a sua própria forma de cantar 
e de apresentar. Em seguida, elas 
compartilham entre si um pouco 
do dinheiro arrecadado.

A Folia de Paracatu
 
Segundo dona Maria, não 

se sabe com precisão quan-
do a Folia de Reis de Paracatu 
de Baixo foi fundada. Por esse 
motivo, é considerada pelo 
grupo a data de 1961, ano em 
que seu pai, José do Patrocínio, 
se tornou capitão da Folia.

Mais do que a representa-
ção de um grupo religioso em 
Paracatu de Baixo, conforme 
dona Maria, a Folia se tornou 
tradição na comunidade e de-
pois do rompimento da barra-
gem de Fundão, que atingiu o 
subdistrito em 05 de novembro 
de 2015, se tornou também um 
grupo de resistência que é mo-
vido pela fé e pelo amor ao Me-
nino Jesus. “E nós, integrantes, 
movemos a Folia”, destaca.

De geração a geração 

A comunidade de Para-
catu de Tradição passada de 
pai para filhos, dona Maria 

orgulha-se em dizer que nas-
ceu dentro da Folia, revelan-
do o amor que vem do berço 
e aprendido com os seus an-
tepassados, a exemplo do seu 
pai, mais conhecido como “seu 
Zezinho”, que dedicou mais de 
50 anos de sua vida à Folia de 
Reis de Paracatu. “Mesmo com 
suas forças fracassadas, [ele] 
ainda se preocupava com a Fo-
lia, sempre pedindo [para] não 
deixar a Folia acabar”, pontua.

Por essa razão, para ela, a 
Folia de Reis significa tudo. 
“Além de ter sido uma paixão 
do meu pai, eu nasci e cresci 
dentro dela; e me tornei Fo-
lia”, enfatiza, não escondendo a 
paixão que sente. 

Após o falecimento do seu 
Zezinho, em 30 de outubro de 
2021, dona Maria e seus irmãos 
firmaram juntos a responsabi-
lidade de darem continuidades 
com os trabalhos feitos pela 
Folia. “Essa tradição não vai 
parar; como neste ano a gen-
te já fez toda a rota completa. 
Até então, depois da lama, do 
rompimento [da barragem], 
a gente andou com o meu pai 
em alguns lugares só”, comen-
ta ao destacar o desejo que era 
do seu e que agora, juntamente 
com os seus familiares e ami-
gos, assumiu como missão: não 
deixar a Folia de Reis acabar. 
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“Senhora dona de casa / vem receber a bandeira. / Nós trouxemos a bandeira / Do Espírito Santo. / Viemos pedir esmolas, / Pra fazer a festa 
dele /Do Menino Jesus”. (José do Patrocínio, mais conhecido como “Seu Zezinho”, em versos publicados no Inventário de Proteção do Acervo Cultural da Prefeitura 

de Mariana em 2005)

Arte, cultura e fé


