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A Igreja Católica vive, desde outubro de 2021, o 
processo sinodal convocado pelo Papa Francisco 

para a realização do Sínodo dos Bispos 2021-
2023. Nesta edição, o Jornal Pastoral explica como 

será o processo de escuta a Igreja Particular de 
Mariana. (Página 5)

POR UMA POR UMA 
IGREJA IGREJA 

SINODALSINODAL
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Prezados leitores, amigos e amigas do Jornal 
Pastoral, graças a cada um de vocês e as comu-
nidades paroquiais, chegamos a mais uma edi-
ção do nosso informativo mensal. Sem a sua fi-
delidade não alcançaríamos o objetivo de levar 
a todos um jornal que forma e informa.

A Igreja, em todo o mundo, vive a graça de 
poder refletir e se preparar para o Sínodo con-
vocado pelo Papa Francisco: “Por uma Igreja 
sinodal: comunhão, participação e missão”. Em 
plena comunhão com o bispo de Roma, nos 
preparamos para percorrer este caminho da 
sinodalidade, “o caminho que Deus espera da 
Igreja do terceiro milênio” (DP 1).

Nossa matéria de capa, na página 5, aborda 
este caminho sinodal, no qual a Igreja Parti-
cular de Mariana está totalmente inserida. Em 
suas várias instâncias, todos têm trabalhado 
para contribuir de forma efetiva com este gran-
de evento que é o Sínodo.

Nosso colunista Revmo. Mons. Luís Antônio 
também nos apresenta uma profunda reflexão 
sobre a importância e as dificuldades da escu-
ta – tão necessária para o verdadeiro caminhar 
sinodal. “Escutando a tudo e a todos, o prin-
cipal jamais poderá ser esquecido: escutar a 
Cristo que fundou e conserva a Igreja, e nela 
vive porque a Igreja é o seu corpo (1 Cor 12,27). 
Uma escuta que excluísse o Senhor e a fidelida-
de à sua Palavra já não seria escuta eclesial, mas 
simples pesquisa de opinião pública com fina-
lidades nebulosas e até desviantes. Escutar não 
é fácil. Nunca foi. E agora não será diferente. 
Todavia a dificuldade deve ser corajosamente 
enfrentada”.

Na seção destinada à Liturgia, voltamos nos-
so olhar para a celebração do Mistério Pascal, 
de forma ordenada e coerente. As ideias e os 
textos propostos nos ajudam a fugir de uma 
“liturgia selvagem” que é aquela que não nos 
permite alcançar o Sagrado, mas gera uma de-
fasagem no mistério celebrado. Para falar sobre 
este grande mistério da Santa Igreja, entrevis-
tamos o recém-ordenado bispo de Colatina 
(ES), Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa. Não 
poderíamos deixar passar em branco este mo-
mento singular para a nossa quase tricentenária 
Arquidiocese. Dom Lauro sempre nos ajudou 
com seus artigos, enriquecendo-nos com suas 
reflexões.

Nossa página cultural, “a queridinha” do Jor-
nal Pastoral, nos encanta com uma bela história 
de devoção e fé. Vale a pena conferir!

A todos uma excelente leitura e até a próxi-
ma edição.
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Expediente

Em fevereiro de 2019, a pedido de Dom 
Airton, Arcebispo recém-chegado a Maria-
na, fui desafiado a assumir mais uma missão 
na nossa Igreja Particular, função para a qual 
não me sentia preparado para exercê-la na-
quele momento. Contudo, desejoso de aju-
dar e entendendo o convite como um apelo 
de Deus, aceitei o desafio de ser Coordena-
dor Arquidiocesano de Pastoral, com temor 
e angústia, mas ciente de que o trabalho pas-
toral-evangelizador é de responsabilidade de 
todo o clero e de todos os cristãos leigos e 
leigas.

Durante estes três anos, graças à ação 
do Espírito Santo, o grande protagonista da 
evangelização, e graças ao esforço coletivo e 
ao empenho generoso de tantos agentes de 
pastoral, muitas coisas bonitas aconteceram, 
não obstante a trágica situação da pandemia 
do último biênio: a criação da Equipe Ar-
quidiocesana de Animação da Juventude; a 
discussão madura a respeito da estrutura e 
organização pastoral da nossa Arquidiocese, 
que culminou com a decisão de se valorizar 
mais as foranias; a realização da 27ª Assem-
bleia Arquidiocesana de Pastoral em 2019 
e a 28ª Assembleia Arquidiocesana de Pas-
toral em 2021; a definição das duas priori-
dades pastorais para o ano de 2021 através 

de consulta às comunidades e instâncias da 
Arquidiocese; a realização de inumeráveis 
reuniões virtuais com os Conselhos, pasto-
rais e movimentos; a realização da I Jornada 
do “Serviço da Caridade” como preparação 
para o V Dia Mundial dos pobres; o proces-
so participativo e sinodal que possibilitou 
a construção e a aprovação do 5º projeto 
Arquidiocesano de Evangelização (PAE); o 
lançamento da 6ª Semana Social Brasileira 
na Arquidiocese de Mariana; a dinamização 
da fase diocesana do Sínodo convocado pelo 
Papa Francisco, etc. Por todas essas experi-
ências vividas neste triênio, louvamos e ben-
dizemos a Deus! 

Termino esta minha missão como Coor-
denador Arquidiocesano de Pastoral, ainda 
mais consciente de que o trabalho pastoral - 
evangelizador é de responsabilidade de todo 
o Povo de Deus e, mais ainda, ciente de que 
Deus age no mundo e na Igreja para além 
das suas estruturas e organizações pastorais, 
apesar de desejar contar com elas. Muito 
obrigado a todos os coordenadores de pas-
torais e movimentos da Arquidiocese, aos 
assessores religiosos (padres e diáconos), aos 
vigários episcopais e forâneos e a Dom Air-
ton, pela confiança e pela parceria frutuosa 
ao longo deste período. Ao estimado Pe. José 
Geraldo, o novo Coordenador Arquidioce-
sano de Pastoral, as nossas boas-vindas! 

GRATIDÃO E ESPERANÇA!

Visão pastoral

Pe. Edmar José da Silva
Pároco da Paróquia Nossa Senhora da                     

Conceição, em Ouro Preto, MG

A partir da Campanha da Fraterni-
dade de 1976, cantamos: “Juntos como 
irmãos, membros da Igreja, vamos ca-
minhando...”. Era uma das inúmeras 
canções inspiradas no Concílio Vaticano 
II.  Pena que, tendo passados 60 anos do 
Concílio, muitas de suas propostas caí-
ram no esquecimento – e o pior – propo-
sitalmente. Queira Deus que o Sínodo de 
2021-2023, venha nos ajudar a voltar ao 
“primeiro amor” (Ap 2,4)! 

Já pensaram por que Jesus envia-
va seus discípulos dois a dois? Quan-
do Deus criou o homem, não demorou 
muito, Ele lhe preparou uma compa-
nheira, a mulher (cf. Gn 1,26; 2,18). Cer-
to dia, Deus foi passear no Jardim do 
Éden, como sempre fazia (cf. Gn 3,8) e 
chamou Caim: “Ô Caim, onde você está? 
Cadê seu irmão”? Será que Deus não tem 
feito a mim essa mesma pergunta, “onde 
está seu irmão?” Ficar sozinho é suspei-
to! Fomos criados, numa família para ser 
família. Crescemos numa comunidade 
para ser Comunidade, “família de Deus”. 

É maravilhoso e confortador crer que 
o Espírito Santo sopra onde quer, quan-
do quer e para quem quer! O Papa Fran-
cisco recebeu esse sopro. No início do 

terceiro milênio, o terceiro Papa se sente 
responsável por uma grande renovação, 
retomando ao Vaticano II e o atualizan-
do. 

“Francisco, reconstrói a minha Igreja”. 
Oitocentos anos depois que o Francisco 
de Assis ouviu esse pedido, o Francis-
co da Argentina ou, se quiserem, o de 
Roma, vê no pedido uma ordem: “re-
constrói a minha Igreja”, retomando o 
primeiro amor: caminhar juntos como 
irmãos. Escutar, viver em COMUNHÃO 
e na PARTICIPAÇÃO, realizando a MIS-
SÃO. 

As Comunidades Eclesiais de Base, 
missionárias por excelência, voltam 
a cantar: “De repente nossa vista cla-
reou…”. Voltamos a enxergar nosso ir-
mão e nossa irmã em todas as pessoas, 
de todas as raças, de todas as línguas, de 
todas as nações, de todas as condições 
sociais, de todos os credos, de todas as 
opções políticas, sociais, culturais, sexu-
ais. Amamos com amor universal. Ama-
mos, cheios de pesar, os que moram nos 
palácios, os que “vestem roupas finas” 
(Mt 11,8) e vivem banqueteando. Ama-
mos de todo o coração os preferidos de 
Jesus, nossos irmãos (as) queridos (as): 
Sem terra, sem teto, sem trabalho, sem 
justiça, sem carinho.

Opinião
“Juntos como irmãos, membros da Igreja”

Pe. Luiz Faustino dos Santos
Granada
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A Arquidiocese de Mariana viveu um momento de júbilo e emoção em 25 de ja-
neiro de 2022, quando aconteceu a ordenação episcopal de Dom Lauro Sérgio 
Versiani Barbosa. Por essa razão, o Jornal Pastoral conversou com o quarto Bispo 
da Diocese de Colatina (ES) sobre as expectativas e os desafios para a nova missão 
que lhe foi confiada.

Jornal Pastoral: A 
Igreja Particular de 
Mariana é berço de 
grandes vocações sa-
cerdotais e episcopais. 
Como o senhor assume 
essa nova missão que 
lhe foi confiada? 

Dom Lauro: Con-
fiando unicamente na 
graça de Deus. Assumo 
a nova missão com a 
disposição para escutar 
o Espírito Santo, a Pa-
lavra de Deus, atento às 
pessoas e comunidades, 
aos sinais dos tempos, 
para o discernimento da 
Igreja Sinodal. Vivemos 
um momento de graça 
na Igreja Católica com 
o processo sinodal de-
sencadeado pelo Papa 
Francisco. Retoma-se a 
eclesiologia do Povo de 
Deus do Concílio Vati-
cano II, em comunhão 
com a grande Tradição 
da Igreja e suas fontes 
apostólicas.

Jornal Pastoral: Por 
muitos anos, o senhor 
atuou como formador 
no Seminário São José 
da Arquidiocese de 
Mariana. Acredita que 
essa experiência pode-
rá ajudá-lo na missão 
episcopal? Se sim, de 
qual forma?

Dom Lauro: Sem 
dúvida, é uma experi-
ência preciosa. Cuidar 
da formação dos futu-
ros pastores da Igreja é 
uma graça e uma grande 
responsabilidade. Exige 
respeito pelas pessoas 
e comunidades, discer-
nimento espiritual para 
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o bem dos vocaciona-
dos, das comunidades 
eclesiais e da sociedade 
em geral. É trabalho de 
equipe, de amor a Jesus 
Cristo e à sua Igreja. 

A formação no Semi-
nário é considerada for-
mação inicial e tem di-
versas dimensões. Toda 
a Igreja Particular é for-
madora, mas o bispo é 
o primeiro responsável. 
Todos devemos ser for-
mados para a escuta da 
Palavra de Deus. Preci-
samos nos interrogar so-
bre a qualidade de nossa 
escuta da Palavra, tanto 
pessoalmente como co-
munitariamente. Trata-
-se de bem precioso da 
Igreja Particular. 

Precisamos de cris-
tãos leigos e leigas ma-
duros em seu compro-
misso eclesial com o 
Reino de Deus e de mi-
nistros ordenados cheios 
de caridade pastoral 
missionária, todos dis-
cípulos missionários de 
Jesus Cristo. Tudo isso 
depende da qualidade 
da escuta da Palavra de 
Deus. A formação não é 
meramente acadêmica. 
Trata-se de configuração 
a Jesus Cristo a serviço 
do Reino.

Jornal Pastoral: O 
episcopado é o grau 
máximo do Sacramen-
to da Ordem. Além de 
ser uma nova missão, 
o senhor está inserido 
em um novo contexto, 
uma realidade diferente 
da Igreja Particular de 
Mariana. Quais serão 

os desafios enfrenta-
dos neste primeiro ano 
como bispo da Diocese 
de Colatina?

Dom Lauro: O epis-
copado é um serviço 
eclesial e não uma hon-
raria. O desafio é ser-
vir como Deus quer, na 
docilidade ao Espírito 
Santo e na configuração 
ao Cristo Bom Pastor. É 
preciso conhecer a rea-
lidade, conhecer as pes-
soas e as comunidades, 
conhecer o trabalho 
realizado, a caminhada 
evangelizadora da Dio-
cese de Colatina, a situ-
ação dos mais pobres e 
sofredores, dos afasta-
dos da fé, das famílias, 
dos jovens, das crian-
ças, dos idosos, enfim, 
conhecer a realidade 
social, econômica, polí-
tica, cultural e religiosa 
da Diocese de Colatina. 
É preciso cultivar a vida 
de oração. Sem vida de 
oração autêntica, não 
há profecia. A realida-
de precisa ser iluminada 
pela Palavra de Deus. 

Por fim, a ação evan-
gelizadora, fruto de 
discernimento comuni-
tário eclesial, deve ser 
conjunta e harmônica, 
abarcando a diversidade 
e expressando a comu-
nhão, dentro da Igreja 
Particular e a comunhão 
com as outras Igre-
jas Particulares, espe-
cialmente no Regional 
Leste 3 da Conferência 
Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), recente-
mente constituído, com 
a Igreja no Brasil, em 
toda a América Latina e 
com a Igreja Universal, 
presidida na caridade 
pelo Bispo de Roma, Su-
cessor de Pedro, que nos 
confirma na fé. O gran-
de desafio é viver con-
cretamente a experiên-

cia da sinodalidade pro-
posta pelo Papa Fran-
cisco como testemunho 
profético que a Igreja é 
chamada a oferecer ao 
mundo na promoção da 
fraternidade universal 
e da ecologia integral. 
Trata-se de nossa voca-
ção à santidade, como 
povo sacerdotal, profé-
tico e servidor.

Jornal Pastoral: O 
senhor escolheu como 
lema episcopal “O 
amor de Cristo nos 
impele”. O que lhe ins-
pirou a escolher esse 
lema e como ele guiará 
o seu episcopado? 

Dom Lauro: O lema 
é tirado da Segunda 
Carta de São Paulo aos 
Coríntios 5,14. É a car-
ta do missionário. Jesus 
Cristo é o grande mis-
sionário do Pai. Com o 
olhar fixo em Jesus, na 
contemplação do mis-
tério da encarnação, da 
vida, da paixão, morte 
e ressurreição de Jesus 
Cristo, somos tocados 
e impulsionados para a 
caridade missionária. 
Cativados pelo amor de 
Deus revelado em Jesus 
Cristo na força do Es-
pírito Santo derramado 
em nossos corações, so-
mos enviados em mis-
são para testemunhar a 
alegria do Evangelho da 
misericórdia, o Evange-
lho do Reino de Deus. 
O lema é cristológico-
-trinitário e aponta para 
uma eclesiologia mis-
sionária e misericor-
diosa no seguimento de 
Jesus.

Jornal Pastoral: Por 
fim, qual mensagem o 
senhor gostaria de dei-
xar aos fiéis e ao cle-
ro da Arquidiocese de 
Mariana?

Dom Lauro: Minha 

palavra é de gratidão e 
incentivo! Sou filho da 
Arquidiocese de Ma-
riana. Aqui fui gerado 
para a fé, a esperança e a 
caridade no seguimen-
to de Jesus. A partir da 
Arquidiocese de Maria-
na acolhi a Palavra de 
Deus, cultivei a vivên-
cia sacramental e pasto-
ral. Fui enriquecido por 
tantos testemunhos de 
fidelidade ao Evange-
lho de Jesus Cristo por 
parte de cristãos leigos e 
leigas, de consagrados e 
consagradas e de minis-
tros ordenados. 

A Arquidiocese de 
Mariana possui uma ri-
queza espiritual imensa 
entre os seus fiéis em ge-
ral e o seu clero em par-
ticular, expressa em seu 
vigor pastoral missioná-
rio. A Arquidiocese de 
Mariana não pode vi-
ver de glórias passadas, 
mas deve estar à altura 
dos desafios do presen-
te e aberta ao futuro de 
Deus, como se discutiu 
na última Assembleia 
Arquidiocesana de Pas-
toral. Atenta aos sinais 
dos tempos, acolhendo 
as Diretrizes Gerais da 
Ação Evangelizadora da 
Igreja no Brasil (DGAE) 
e as orientações do Ma-
gistério do Papa Fran-
cisco, deve cuidar com 
carinho da variedade de 
vocações suscitadas pelo 
Espírito Santo em nos-
sas comunidades para 
uma oferta missioná-
ria ainda mais genero-
sa. Que tenhamos cada 
vez mais comunidades 
eclesiais missionárias! 
Que Nossa Senhora da 
Assunção e São José 
protejam e intercedam 
por esta sementeira de 
vocações missionárias 
que é a Arquidiocese de 
Mariana!

Dom Lauro: o mais novo Bispo 
Filho da Arquidiocese de Mariana
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Vamos celebrar!
Seguindo nossa caminhada de reflexão acerca dos Sacra-

mentos, lembramos que o Batismo, a Confirmação e a Euca-
ristia são os sacramentos da iniciação cristã, o fundamento da 
vocação comum de todos os discípulos de Cristo. Estes sacra-
mentos conferem as graças necessárias para a vida segundo o 
Espírito, nesta existência de peregrinos em marcha para a Pá-
tria. 

Além dos Sacramentos da Iniciação Cristã, temos  a Ordem 
e o Matrimonio, são chamados sacramentos de serviço, pois 
auxiliam na salvação pessoal universal. Os que recebem o sa-
cramento da Ordem são consagrados para serem, em nome de 
Cristo, «com a palavra e a graça de Deus, os pastores da igreja». 

Este Sacramento recebe o nome de Ordem porque indica 
um corpo eclesial, do qual se passa a fazer parte, mediante uma 
especial consagração, que é a ordenação, que, por um particu-
lar dom do Espírito Santo, permite exercer um poder sagrado 
em nome de Cristo e com a autoridade d’Ele, para o serviço 
do povo de Deus. Compõe-se de três graus, que são insubs-
tituíveis para a estrutura orgânica da Igreja: o episcopado, o 
presbiterado e o diaconato.

O sacramento da Ordem está diretamente ligado à ação do 
Cristo em relação aos seus apóstolos. No Evangelho de Marcos, 
podemos ver o chamamento de Jesus: “Depois subiu à mon-
tanha e chamou a si os que Ele queria, e eles foram até ele. E 
constituiu Doze, para que ficassem com ele, para enviá-los a 
pregar e terem autoridade para expulsar demônios” (Mc 3,13-
15). Aqui, nota-se o convite que Jesus faz juntamente com a 
incumbência de que esses homens, a partir daquele momento, 
terão.

A ordem é o sacramento por meio do qual a missão confiada 
por Cristo aos Seus apóstolos continua a ser exercida na Igreja 
até o fim dos tempos. Nela, quem é ordenado recebe o dom do 
Espírito Santo, concedido por Cristo pelo bispo e que lhe dá 
autoridade sagrada. Nele, o sacerdote continua sobre a terra a 
obra redentora de Cristo, afirma São João Maria Vianney.

A liturgia do sacramento da Ordem é rica em detalhes que 
reforçam a sua natureza. Somente o Bispo confere, pela impo-
sição das mãos, seguida da solene oração consecratória, que 
pede a Deus para o ordinando, as graças do Espírito Santo, 
requeridas para o seu ministério. A ordenação imprime um 
caráter sacramental indelével, isto é, permanente. Os bispos, 
sucessores dos Apóstolos, somente eles detêm o direito de con-
ferir o sacramento da Ordem nos seus três graus. Sendo que o 
grau do Episcopado para ser conferido licitamente, precisa ter 
o mandato pontifício.  (Catecismo da Igreja Católica).

Nessa mesma liturgia, o Sacerdote é revestido com a esto-
la e com a casula, significando assim a autoridade do serviço 
que assume diante de Deus e da Igreja; tem suas mãos ungidas 
como sinal de uma consagração total a Deus. Não vive o seu 
ministério isoladamente e para significar isso recebe do bispo e 
dos outros padres um abraço de acolhida. Esse mesmo abraço 
também acontece na acolhida dos diáconos e dos bispos em 
suas respectivas ordenações.

SACRAMENTO DA ORDEM
Maria Antônia Rosa Godoi

Colaborou Pe. Lucas Germano

20/03

27/03

03/04

III DOMINGO DA QUARESMA
Lc 13,1-9

IV DOMINGO DA QUARESMA
Lc 15,1-3.11-32

V DOMINGO DA QUARESMA
Jo 8,1-11

Nesta liturgia, somos chamados a produzir frutos de amor e de justiça. Jesus deseja 
nos guiar à necessidade da conversão, convidando-nos a responder ao mal com um sé-
rio exame de consciência. A conversão não nos livra dos problemas, mas permite que os 
enfrentemos de maneira diferente. Portanto, ela vence o mal na sua raiz, que é o pecado, 
mesmo quando não se pode evitar as suas consequências.

Celebramos o IV Domingo da Quaresma, também conhecido como o Domingo da 
Alegria. Alegremo-nos, pois se aproxima a Páscoa, o dia da vitória sobre o pecado e a 
morte. O Pai, por meio de seu Filho Jesus nos acolhe e convida a participar de sua alegria, 
salvando-nos de nossos pecados. Apesar das nossas escolhas erradas, Ele nos ama incon-
dicionalmente; um amor entendido na linha da misericórdia e não na linha da justiça dos 
homens.

Neste quinto domingo da Quaresma, a liturgia insiste no perdão e na misericórdia, 
pois somente através do perdão que conseguiremos reverter situações de pecado e de erro.

A proposta que Deus faz aos homens através de Jesus não passa pela eliminação dos 
que erram, mas por um convite à vida nova, à conversão, à transformação e à libertação de 
tudo o que oprime e escraviza. Destruir ou matar em nome de Deus ou em nome de uma 
moral qualquer, é uma ofensa a esse Deus da vida e do amor que apenas quer a realização 
plena do homem.

Sentido litúrgico 

Somos chamados, mais uma vez, a repensar a nossa existência. O tema conversão nos 
leva ao Deus libertador e propõe-nos a transformação em homens novos, livres da escra-
vidão do egoísmo e do pecado, para que em nós se manifeste a vida em plenitude, a vida 
de Deus.

Sentido litúrgico 

Somos convidados a descobrir o Deus rico de misericórdia empenhado em conduzir-
-nos a uma vida de comunhão com Ele. A liturgia de hoje apresenta-nos Deus como 
um Pai que nos ama com um amor eterno. Deus é paciente e está sempre à espera, para 
acolher e abraçar os filhos que decidem voltar.

Sentido litúrgico 

O Evangelho continua a lembrar-nos da misericórdia de Jesus, sempre pronto a per-
doar. Mesmo que alguém tivesse cometido os maiores crimes do mundo, tem ainda aber-
to o coração de Cristo, que nos lava no Seu sangue, que nos limpa de todo o pecado.



3| Fevereiro/ Março 2022 Arquidiocese de Mariana| Comunhão e participação 5

“Por uma Igreja Sino-
dal: comunhão, partici-
pação e missão”. É esse o 
clamor do Papa Francisco 
ao convocar a 16ª Assem-
bleia Geral Ordinária do 
Sínodo dos Bispos que 
tem como tema Sinodali-
dade. Com a sua abertura 
oficial realizada pelo San-
to Padre nos dias 09 e 10 
de outubro de 2021, em 
Roma, pela primeira vez, 
desde que foi instituído 
pelo Papa Paulo VI em 
15 de Setembro de 1965, 
o Sínodo acontece de for-
ma descentralizada, ten-
do sido também aberto 
nas Igrejas Particulares de 
todo o mundo no dia 17 
do mesmo mês.

Mais do que isso, traz 
também como novidade 
uma nova metodologia 
de consulta ao Povo de 
Deus, dividida em três 
fases, como consta no 
Vademecum, documento 
publicado pela Secreta-
ria Geral do Sínodo dos 
Bispos em setembro de 
2021: a diocesana, que 
tem como objetivo ouvir 
todos os batizados pre-
sentes nas Igrejas locais 
de todo o mundo; a con-
tinental, que resultará em 
dois Instrumentum Labo-
ris, e a universal, a ser 
realizada em outubro de 
2023, em Roma, com os 
bispos e auditores.

são do Sínodo em 2023.
De acordo com padre 

Edmar, a Equipe tem se 
reunido regularmente e 
discutido a melhor for-
ma de envolver todas as 
paróquias e organizações 
da Arquidiocese no pro-
cesso de escuta. Para isso, 
ao longo de fevereiro e 
março acontece, de forma 
on-line, formações sobre 
o Sínodo dos Bispos em 
cada uma das cinco re-
giões pastorais da Arqui-
diocese de Mariana. Os 
encontros têm como ob-
jetivos apresentar a pro-
posta do Sínodo e a me-
todologia adotada nesta 
Igreja Particular, além de 
constituir as equipes de 
escuta das paróquias. 

“Após a formação, cada 
pároco e coordenador lei-
go paroquial deverão for-
mar a equipe de escuta na 
sua respectiva paróquia”, 
afirma padre Edmar ex-
plicando que eles serão 
os principais motivadores 
do processo de forma lo-
cal.  Nesta Igreja Particu-
lar, a fase de escuta acon-
tece entre março e maio. 
Para ajudar nessa etapa, 
a Equipe Arquidiocesana 
de Animação elaborará e 
disponibilizará um rotei-
ro a ser seguido. 

Já em junho, o resulta-
do desse processo deverá 
ser enviado aos contatos 

Como será na Arqui-
diocese de Mariana?

Os primeiros passos 
dados na Igreja Particular 
de Mariana foram, como 
orienta o Vademecum, 
as nomeações dos dois 
contatos arquidiocesanos 
para o Sínodo: o Coor-
denador Arquidiocesano 
de Pastoral, padre Edmar 
José da Silva, e a leiga 
Leci Nascimento. Junta-
mente com o Arcebispo 
Metropolitano de Maria-
na, Dom Airton José dos 
Santos, eles serão a ponte 
entre a Arquidiocese e a 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) 
nesse processo e os prin-
cipais promotores do Sí-
nodo nesta Igreja Particu-
lar.

Seguindo as orienta-
ções do documento, em 
09 de novembro de 2021, 
Dom Airton constituiu a 
Equipe Arquidiocesana 
de Animação do Sínodo. 
Composto por 20 pes-
soas e com representações 
das diversas instâncias da 
Arquidiocese de Maria-
na, esse grupo tem como 
principais atribuições 
promover a animação do 
processo Sinodal, organi-
zar o relatório final da fase 
de escuta e a reunião dio-
cesana pré-sinodal e fazer 
os repasses após a conclu-

arquidiocesanos para que, 
em junho e julho, seja fei-
ta a síntese do material 
pela Equipe de Animação 
que será apresentado à 
Arquidiocese de Mariana 
em uma reunião pré-Si-
nodal e, posteriormente, 
encaminhado à CNBB.

Para Leci, todo esse 
processo de escuta é mui-
to importante para a ca-
minhada arquidiocesana 
da Igreja Particular de 
Mariana. “É um tempo 
para ‘escutar o clamor’ do 
povo, ou seja, consultar as 
lideranças, as pessoas que 
participam das comuni-
dades, os que estão afasta-
dos, os membros de pas-
torais e movimentos, os 
que exercem serviços so-
ciais, as pessoas de outras 
Igrejas, os seminaristas, as 
religiosas e os religiosos, 
os diáconos (transitórios e 
permanentes), os padres, 
o bispo, os descartados, os 
excluídos, as pessoas que 
estejam fora do ambiente 
eclesial. Por isso, um tem-
po de graça, descrito no 
Documento Preparató-
rio para o Sínodo, nº 26, 
como sendo uma opor-
tunidade de reconhecer a 
forma que o anúncio do 
Evangelho está aconte-
cendo numa expressão de 
comunhão e participação, 
de uma caminhada frater-
na, conjunta e solidária 
em nossas comunidades”, 
pontua.

Enfatizando que o Do-
cumento Preparatório 
seja lido por todos, Leci 
detalha que ele apresen-
ta dez núcleos temáticos 
sobre a “sinodalidade vi-
vida”. “Esperamos que to-
dos participem com mui-
ta fé, abertura de coração, 
responsabilidade e entu-
siasmo desse momento 
em nossas comunidades 
paroquiais”, finaliza.

O processo sinodal na 
Arquidiocese de Marianacelebrar!

Seminário São José
Segundo o represen-

tante dos seminaristas na 
Equipe de Animação do 
Sínodo, Moisés Tôrres, 
em fevereiro e março, ha-
verá a apresentação sobre 
o Sínodo e a sua propos-
ta de escuta para as Casas 
de Formação. “Em abril, 
iniciaremos o processo de 
escuta no Seminário com 
a resposta dos questioná-
rios. Até o presente mo-
mento, acreditamos que o 
processo de escuta deve-
rá acontecer por turmas, 
possibilitando a escuta de 
pequenos grupos, facili-
tando o discernimento e 
a ‘escuta orante’”, detalha 
sobre o processo. 

Religiosas
De acordo com a re-

presentante das religiosas 
na Equipe, Irmã Arlene 
Fonseca, juntamente com 
a Conferência dos Reli-
giosos do Brasil (CRB) 
- Núcleo de Barbacena, 
foi realizado um processo 
de escuta numa roda de 
conversa, quando refletiu-
-se sobre as ações e o ca-
minhar como Igreja à luz 
dos três apoios propostos 
pelo Sínodo: participação, 
comunhão e missão. “Ali 
traçamos alguns eixos que 
representam como vemos 
a nossa Vida Religiosa 
Consagrada em meio às 
paróquias e comunidades 
eclesiais da Arquidioce-
se de Mariana. É dessa 
forma que pretendemos 
também fazer nos demais 
núcleos da CRB: parar, 
propor, escutar, rever a 
nossa caminhada como 
Vida Religiosa na Arqui-
diocese e após a escuta e a 
reflexão feita traçar eixos 
que representam a nossa 
Vida Religiosa Consagra-
da em meios as paróquias, 
comunidades eclesiais e 
Povo de Deus”, pondera.

Pela primeira vez, o Sínodo dos Bispos acontece de forma descentralizada e propõe uma nova metodologia 
de consulta ao Povo de Deus

CN
BB
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Retomar os encontros de 
organicidade, promover ati-
vidades e ações coletivas de 
combate ao racismo estrutu-
ral, em sintonia com as lutas 
do povo negro é a estratégia 
que a Pastoral Afro-Brasilei-
ra está traçando para 2022, 
ano que se inicia trazendo 
ainda bastante insegurança 
quanto ao contexto da pan-

demia da Covid 19, causada pelo coronavírus, um vírus que, a princípio, po-
deria ser eliminado com água e sabão, mas que, com o descompromisso dos 
governantes com a aquisição de vacinas, já matou mais de 630 mil pessoas e 
segue fazendo novas vítimas. 

Enquanto se combate a Covid-19, a violência doméstica aumentou o índice 
de morte de mulheres, em especial as negras. As crianças não podiam frequen-
tar a escola e o ensino passou a ser via internet, na modalidade virtual. O acesso, 
por um bom tempo, foi pelo celular ou notebook. Em muitas situações, o único 
aparelho da família, aquele utilizado para o trabalho da mãe ou do pai, era o 
mesmo para todos os estudantes da residência. Mas a situação pior ficou na con-
ta das famílias que nem sequer têm acesso à internet. Neste contexto, as crianças 
pobres e negras perderam a oportunidade de aprender porque o material de 
ensino não chegou até elas. 

Grande parte das crianças, durante quase dois anos, ficou limitada em suas 
casas, muitos em seus quartos, pequenos para tantos membros da família. E o 
pior cenário: muitas crianças e adolescentes negros, que na ausência da escola 
são obrigados a trabalhar para ajudar no sustento da casa. 

A pandemia escancarou ainda mais a desigualdade social e racial que já era 
conhecida. Falta emprego para os homens, enquanto as mulheres continuam 
deixando seus filhos sozinhos para cuidar das famílias de outros, correndo o ris-
co de levar o vírus para dentro de sua casa. A inflação disparou e a fome ronda as 
famílias pobres deste país, em sua maioria, negras. As campanhas contra a fome 
só aumentam e a população sofre com a conjuntura política de desestruturação 
social e perdas de direitos, há muito conquistados.

Ainda neste contexto, as chuvas de janeiro atingiram em cheio as casas e vi-
das das pessoas das periferias. A população negra é a mais atingida por todas as 
crises que reduziram a qualidade de vida neste País.

Mais que entender o impacto de dois anos de perdas afetivas, sociais, políticas 
e econômicas da população negra, a Pastoral Afro-brasileira se propõe a cami-
nhar junto, participar da retomada da vida das pessoas para além das residên-
cias. As diretrizes são dadas pelo Plano de Ação Evangelizadora Arquidiocesano 
em seus quatro pilares: a Palavra, da escuta generosa à fala amiga; a busca do Pão 
que alimenta o corpo, a alma e a luta de todo dia; a prática do Amor Caridoso 
que se espelha no Cristo e os pés em Missão. Em todas as regiões pastorais de 
nossa Arquidiocese, com fé em Deus e a intercessão de nossa Mãe Aparecida, os 
pés caminham, as mãos e os corações se juntam com o compromisso de dar às 
atividades da Pastoral Afro-brasileira um novo impulso evangelizador e trans-
formador de nossa triste realidade.

Os limites e potencialidades da 
Pastoral Afro-brasileira  no atual 

contexto epidemiológico

Thalia Gonçalves

Encontro de mulheres

Crédito Seminário São José

Nomeação

Aconteceu nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, o primeiro 
encontro do Grupo de Orientação Vocacional (GOV) de 
2022 realizado na Casa de Teologia do Seminário São 
José, em Mariana (MG). No total ,18 jovens das diver-
sas regiões da Arquidiocese participaram.

O Arcebispo Metropolitano de Mariana, Dom Airton 
José dos Santos, considerando as necessidades pasto-
rais da Arquidiocese de Mariana, nomeou no último dia 
26 de fevereiro, o Conselho Episcopal para o período de 
2022 a 2026, composto pelos novos vigários episcopais 
e o novo Coordenador Arquidiocesano de Pastoral, pa-
dre José Geraldo de Oliveira.

No último dia 02 de março, iniciou-se o Tempo Litúrgi-
co da Quaresma. Na Arquidiocese de Mariana, a aber-
tura oficial da Quaresma e da Campanha da Fraternida-
de 2022 foi realizada no Santuário de Nossa Senhora 
do Carmo, em Mariana (MG), em celebração presidida 
pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Airton José dos 
Santos.

Em sintonia com o Dia Internacional da Mulher, acon-
teceu entre os dias 03 e 04 de março o 8º Encontro de 
Mulheres da Arquidiocese de Mariana. Com o tema fixo 
“Mulheres: Presença forte em defesa da vida”, neste 
ano, o evento, realizado on-line, refletiu sobre a temáti-
ca da Campanha da Fraternidade (CF) 2022, adotando 
o mesmo lema: “Fala com sabedoria, ensina com amor” 
(Pr. 31,26).
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Solange Palazzi
Região Norte - Coordenação Arquidiocesana 

da Pastoral Afro-brasileira
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O Concílio Vaticano II 
(1962-1965) tornou-se a 
inspiração e a motivação 
para uma série de expe-
riências sinodais desen-
volvidas nos últimos cin-
quenta anos. São práticas 
sinodais que se deram nos 
mais diferentes níveis:  na 
atuação dos Papas, nas 
dioceses, nas comunidades 
e outras instituições e ini-
ciativas eclesiais. Em nosso 
contexto, tais experiências 
partiram das assembleias, 
conselhos, consultas e ou-
tras formas de participa-
ção. Muitas delas são expe-
riências iniciais e frágeis, 
outras foram marcadas por 
limites e ambiguidades, o 
que – apesar dos pesares 
- não lhes tira o valor e o 
mérito e enseja um reno-
vado empenho de aperfei-
çoamento, discernimento e 
purificação.

Ponto de partida irre-

Sínodo: a desafiante tarefa 
de escutar

nunciável é a desafiante 
tarefa de escutar. Escutar 
o maior número possível 
de pessoas, não somente 
os que estão engajados nas 
variadas atividades pasto-
rais, mas aqueles que são 
os frequentadores habi-
tuais das nossas celebra-
ções bem como os que se 
afastaram e os que nunca 
se aproximaram da Igre-
ja. Tais pessoas costumam 
ter a coragem de dizer coi-
sas que aqueles que “vivem 
na Igreja” talvez nem lhes 
ocorresse mais mencionar. 
Escutar não somente o que 
gostaríamos de ouvir, mas 
principalmente o que as 
pessoas querem realmente 
falar. Ouviremos dispara-
tes e delírios? Certamente. 
Mas também muitas ver-
dades e uma série de desa-
bafos.

 Não são poucos os 
que desconfiam de uma 
oferta de escuta. Duvidam 
que a sua palavra seja real-
mente levada a sério ou que, 

no fim, a sua contribuição 
seja tida como relevante. 
Nosso sofrido povo acu-
mula experiências frus-
trantes de ser falsamente 
ouvido, de criar expectati-
vas que dão em nada. Um 
dos organizadores do pró-
ximo sínodo, o Cardeal 
Mário Grech, em recen-
te relatório ressaltou esta 
preocupação: “o medo e 
reticência se dão entre al-
guns grupos de fiéis e do 
clero. Também se percebe 
certa desconfiança dos lei-
gos que duvidam de que a 
sua contribuição será real-
mente levada em conta”. 
Mobilizar pessoas e con-
vocar uma escuta tão am-
pla é uma das tarefas mais 
desafiantes que se pode 
assumir. É um compro-
misso de realmente levar 
a sério o que foi ouvido. 
E as vozes que ressoarão, 
brotarão de um mundo 
dividido no qual a própria 
Igreja está inserida e cujas 
tensões e dramas atraves-

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

Antônio, em Itaverava (MG)

sam também os membros 
da Igreja. Há muita beleza 
oriunda do Evangelho, há 
a permanente ação do Es-
pírito, mas não só. Ideolo-
gias, interesses, programas 
políticos, pressões de gru-
pos organizados “à esquer-
da e à direita” se mostrarão. 
Grande escuta clamará por 
grande discernimento.

 Escutando a tudo e 
a todos, o principal jamais 
poderá ser esquecido: es-
cutar a Cristo que fundou 
e conserva a Igreja, e nela 
vive porque a Igreja é o seu 
corpo (1 Cor 12,27). Uma 
escuta que excluísse o Se-
nhor e a fidelidade à sua 
Palavra já não seria escuta 
eclesial, mas simples pes-
quisa de opinião pública 
com finalidades nebulosas 
e até desviantes. Escutar 
não é fácil. Nunca foi. E 
agora não será diferente. 
Todavia a dificuldade deve 
ser corajosamente enfren-
tada. Certamente existem 
muitas coisas que o Espíri-
to Santo quer hoje dizer a 
Igreja; “quem me dera que 
meu povo me escutasse!” (Sl 
80, 13).  

com seu grupo ou equipe pastoral

1 - A escuta proposta 
pelo sínodo demandará es-
pírito de iniciativa, criativi-
dade e respeito pelos inter-
locutores. Como você e sua 
comunidade imaginam ou 
planejam essa importante 

atividade?
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Reza a lenda, que tudo come-
çou com o senhor Antônio Fa-
gundes: o primeiro morador do 
lugarejo que, posteriormente, se 
firmaria como Comunidade do 
Fagundes, pertencente à cidade 
Antônio Carlos (MG). No lo-
cal, ele mandou construir uma 
fazenda que chamava a atenção 
de todos pela sua grandeza: uma 
casa, feita de pau a pique, com 22 
cômodos. Ainda, em seu interior, 
havia uma ermida em honra a 
Santo Antônio, que havia inspira-
do os seus pais ao escolher o seu 
nome e no qual o fazendeiro tinha 
muita fé.

Apesar do precursor da co-
munidade ter alimentado uma 
grande devoção por Santo Antô-
nio, atualmente, os moradores do 
local recorrem a São Roque para 
pedir proteção e bênçãos. “A co-
munidade do Fagundes, no pas-
sado, sofreu muito [quando] boa 
parte dos seus moradores tiveram 
hanseníase, à época, chamada de 
lepra. Diante de tal situação, re-
correram à intercessão de São Ro-
que, como santo protetor das pes-
soas que tinham doença de pele”, 
conta o psicólogo e autor do livro 
“Fagundes: uma história de fé”, 
Dione Rodrigo Dias, sobre como 
São Roque foi se popularizando 
no lugar.

Assim como os moradores do 
pequeno vilarejo rural, São Ro-
que viveu a enfermidade de ter 
sido contaminado pela peste ne-
gra, o que lhe causou feridas pelo 
corpo. Conforme relatado no site 
Cruz Terra Santa, ao perceber que 
tinha contraído a doença, o santo 
refugiou-se em um bosque onde 
morava sozinho. 

No local, passou a receber dia-
riamente a visita de um cachor-
ro que sempre levava-lhe algum 
alimento. Estranhando os cons-
tantes sumiços do animal, certa 
vez, o seu dono o seguiu até a flo-
resta, quando conheceu Roque e 
ajudou-lhe a cuidar das suas feri-
das. A partir disso, ele passou a se 
dedicar ainda mais aos cuidados 
dos enfermos, curando muitos 
doentes fazendo somente o sinal 
da cruz. Foi assim que o santo se 
tornou conhecido como protetor 
contra as peste e doenças.

Diante do surto de hansenía-
se que contaminava e amedron-
tava os moradores de Fagundes, 
na década de 1930, o senhor José 
Francisco Rodrigues, doou uma 
imagem de São Roque à comu-
nidade que, prontamente, se uniu 
para a construção da primeira ca-
pela a ele dedicada. “A fé dá um 
caminho para a pessoa. A nossa 
comunidade era só uma comu-

8

São Roque: o protetor da 
Comunidade de Fagundes

nidade, mas as pessoas se uniram 
para construir a primeira igreja 
e depois disso continua unida. 
Na hora de um ajudar o outro no 
trabalho, quando tem uma festa e 
até nos momentos difíceis, estão 
todos ali reunidos”, afirma o mo-
rador José Afonso Rodrigues em 
depoimento ao livro “Fagundes: 
uma história de fé”.

De acordo com Dione, apesar 
de muitos terem tido medo de 
pegar a doença, a mesma foi ces-
sando e os habitantes foram fican-
do livres do mal que os acometia, 
gerando assim uma bonita vene-
ração ao santo. “A comunidade 
ainda hoje possui grande devoção 
a São Roque e é comum se reunir 
em torno da igreja. Percebe-se a 
importância da missa mensal, as 
reuniões na igreja, a festa no mês 
de agosto dedicada ao santo e até 
o médico que atende a comuni-
dade usa o espaço da igreja para 
atender à comunidade. Percebe-
-se ainda que com a pandemia da 
Covid-19, novamente, as pessoas 

intercederam ao santo em favor 
da proteção de seus moradores”, 
comenta.

Sobre o livro

Segundo Dione, a ideia de es-
crever o livro “Fagundes: uma his-
tória de fé” surgiu durante a festa 
do padroeiro ocorrida em agosto 
de 2019 quando se perguntou o 
porquê de São Roque não ser um 
santo tão conhecido, mas ainda 
assim é o protetor da sua comuni-
dade. “[A partir] daí fui me lem-
brando das histórias que sempre 
ouvi [quando] criança e fui atrás 
de pessoas mais velhas da comu-
nidade para contarem sobre o que 
sabiam”, explica. 

O livro foi editado e publicado 
pela Gráfica e Editora Dom Vi-
çoso e está disponível para venda 
em alguns pontos da cidade de 
Antônio Carlos. Ainda, as pes-
soas interessadas podem fazer os 
seus pedidos pelo número (32) 
98402-8087.
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Arte, cultura e fé


